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CUM CONECTĂM CERCETAREA 
ȘTIINȚIFICĂ LA CIRCUITUL 

ECONOMIEI NAȚIONALE
Pentru folosirea mal rațională a 

forțelor de cercetare științifică, anul 
acesta au fost nominalizate pentru 
prima oară în planul de stat, spre va
lorificare, un șir de teme de cercetare 
ce urmăresc satisfacerea unor nevoi 
economice majore. Prioritatea aceasta 
presupune inerent o anumită ierar
hizare a investigațiilor, concentrarea 
atenției cercetătorilor spre temele șl 
direcțiile de studiu cele mai actuale.

Am căutat să desprindem unele as
pecte actuale legate de modul în 
care decurge îndeplinirea sarcinilor 
ce revin cercetătorilor pe anul în 
curs — conform planului de stat 
și a celui departamental — pe 
baza activității unui institut de
partamental ce deservește o ramu
ră de importanță primordială a in
dustriei noastre — construcția de 
mașini. Interlocutorul nostru — dr. 
ing. loan Roman, directorul Institu- 
tulai de cercetări tehnologice pentru 
construcția de mașini (I.C.T.C.M.) din 
Capitală — a schițat cîteva din re
zultatele șl preocupările mai impor
tante aflate în momentul de față în 
atenția cercetătorilor și proiectanți- 
lor din acest colectiv.

— Țin să subliniez de la început, 
pornind de la ideea eficienței eco
nomice a cercetării, că pe baza con
tractelor onorate de noi în anul tre
cut, la cheltuieli de cercetare ce în- 

''flază 10 400 000 lei, estimăm efec
te economice în valoare de aproa
pe 140 000 000, dintre care 25 mi
lioane lei în valută, realizîndu-se 
aproape o jumătate de milion peste 
beneficiul planificat de 1 300 000 lei. 
Funcționînd încă de la înființare, în 
urmă cu 13 ani, pe bază de con-

Convorbiro
cu dr. ing. loan ROMAN 

directorul Institutului de cercetări 
tehnologice pentru construcția 

de mașini

tracte și convenții de colaborare cu 
industria, am căutat să perfecționăm 
în cît mai mare măsură acest sistem, 
în prezent, întreaga noastră activi
tate se desfășoară exclusiv pe bază 
de contract — încît putem vorbi cu 
deplin temei despre marile avantaje 
reciproce, pentru cercetare șl bene
ficiari.

Institutul manifestă o grijă deose
bită față de alcătuirea planului de 
lucru, incluzînd în eh teme nu numai 
importante, ci și despre care avem 
în mare măsură certitudinea ob
ținerii unor rezultate concrete. 
Practic, începem întocmirea pla
nului pentru exercițiul viitor încă 
din luna mai a anului precedent. 
De asemenea, pentru a asigura o se
lecționare cît mai judicioasă a pro
blemelor de cercetare am inițiat 
vizite de informare reciprocă ale 
specialiștilor institutului la întreprin
derile beneficiare. împreună cu in
ginerii din uzine, aceștia analizează 
nevoile de cercetare ale întreprin
derilor vizate pentru a depista cu ri
gurozitate temele cele mai impor
tante și stringente. Procedînd în acest 
fel, am reușit ca pentru anul în curs 
să întocmim un plan tematic mult 
mai judicios.

Mihai IVAN
secretar al Comitetului județean de partid Mehedinți

Anul pe care îl parcurgem este, 
în cel mai înalt sens al cuvîntului, 
un an de bilanț, anul însuflețitoru- 
lui bilanț, cu care întîmpinăm îm
plinirea unui sfert de veac de la eli
berarea României. înnoirile socia
lismului au schimbat chipul patriei. 
Orașe moderne au înlocuit tîrgu- 
rile ; satele trăiesc din plin ritmul 
contemporaneității. Zone rurale în
tregi capătă profilul unor conglo
merate urbane. Vorbim astăzi des
pre rodnicia eforturilor pentru în
lăturarea deosebirilor, altădată fla
grante, dintre sat și oraș, despre 
țăranul căruia i-a devenit familiar 
volanul tractorului, despre aplica
rea celor mai noi cuceriri ale agro
tehnicii, despre sistematizarea șl 
urbanizarea satelor, despre ridica
rea nivelului cultural al țăranilor. 
Idei generoase care au prins viață, 
schimbînd o lume, un mod de a 
trăi, rodind pretutindeni prin efor
turile maselor însuflețite de poli
tica partidului. Și totuși, mai există 
sate care, din variate cauze, urcă 
greu treptele progresului. Unele, 
poate din cauza izolării, a condi
țiilor naturale neprielnice, dar al
tele, poate din cauza unor factori 
subiectivi... întîlnim cazuri cînd or
ganele locale din comună, cu toate 
bunele intenții, nu reușesc să 
cuprindă ansamblul de probleme

care se ridică, nu au pregătirea 
necesară. Alteori, cadrele sînt pro
movate după criterii care nu le. a- 
sigură trăinicia legăturii cu pă- 
mîntul și cu oamenii; uneori se 
acordă preferințe unor așezări în 
detrimentul altora.

Ne mîndrim că România are un 
număr de studenți egal cu al unor 
țări cu prestigioase tradiții univer
sitare, că zeci de mii de intelec
tuali, fii de muncitori, de țărani, 
sînt în stare să săvîrșească mi
nuni ; ne mîndrim că am realizat, 
în timp foarte scurt, ceea ce alții 
au făcut în sute de ani. Dar ne lo
vim încă de manifestări de iner
ție și suferim cînd vedem în jurul 
nostru semne ale proastei gospodă
riri. risipei, indolenței, nepăsării.

Știm însă că în lupta împotriva 
inerției dispunem de forțe șl re
zerve imense. Toate măsurile luate 
de conducerea de partid și de stat 
converg în a o înlătura, a stimula 
inițiativa, noul, îndrăzneala crea
toare. Trebuie să acționăm însă cu 
mai multă perseverență spre a 
pune în valoare nesecatele rezerve 
de energie care pot contribui la ri
dicarea satului românesc pe trep
tele noi ale istoriei patriei noastre.

Experiența de pînă acum ne-a do
vedit, de asemenea, cît este de im
portantă alegerea judicioasă a mo
dalităților de abordare șl desfășurare 
a cercetărilor. Am ajuns astfel, prin
tre altele, la concluzia că uneori cer
cetările trebuie să fie inițiate și să 
se desfășoare în așa fel încît să se 
asigure un întreg evantai de soluții, 
din care să se poată alege varianta 
optimă de rezolvare.

O altă preocupare majoră o consti
tuie scurtarea ciclului de desfășurare 
a cercetărilor și asimilarea în pro
ducție a soluțiilor obținute. Pentru 
realizarea celor peste 300 de cer
cetări pe care institutul le între
prinde anual, în funcție de impor
tanță și complexitate ciclul idee 
științifică-realizare industrială se 
prelungește de la 3—6 luni pînă la 
3—1 ani, media situîndu-se în jurul a 
doi ani. Pentru a contribui la scurta
rea acestui ciclu, pe lîngă cele două 
sectoare principale însumînd 18 spe
cialități de cercetări și proiectări 
pentru prelucrări la rece (ateliere de 
tehnologie, hidraulică și pneumatică, 
acționări mecanice, aparatură etc.) și 
la cald (turnătorie, deformații plas
tice, acoperiri de suprafață, curenți 
de înaltă frecvență etc.), în institut 
funcționează și un sector auxiliar, de 
execuție a dispozitivelor, uneori a 
utilajelor, care asigură condiții con
crete de trecere accelerată în pro
ducție a prototipurilor sau procedee
lor elaborate de cercetare. Consider, 
pe baza experienței, că o astfel de 
soluție organizatorică constituie o 
formă eficientă de scurtare a fazelor 
cercetării și proiectării.

întrucît, în trecut, după termina
rea și transmiterea la benefi
ciari a lucrărilor rezolvate, în 
mod practic, eficiența lor nu 
era în nici un fel urmărită, 
anul acesta am înființat un birou 
economic, avînd drept primă sarcină 
alcătuirea unei evidențe stricte a lu
crărilor importante de cercetare și 
proiectare realizate de specialiștii 
noștri cu începere din anul 1963. Pe 
această cale se vor putea cunoaște și 
preconiza măsuri pentru accelerarea 
definitivării, utilizării sau extinderii 
aplicațiilor unora dintre soluțiile fur
nizate industriei în trecut. în acest 
scop se vor purta discuții cu fiecare 
uzină beneficiară în parte, pentru a 
se cunoaște cît mai exact situația „la 
zi“ a respectivelor lucrări și a sta
diului asimilării lor în producție. 
Eventual, în cazul unor cercetări im
portante care nu și-au găsit încă va
lorificarea corespunzătoare pînă 
acum, acestea vor putea fi analizate, 
reluate, puse din nou pe rol. în pla
nul de cercetare pe anul 1970 vom 
rezerva, de altfel, un capitol întreg 
actualizării și unora dintre temele de 
acest fel intrate în evidența biroului 
economic. Va fi satisfăcută astfel, cel

(Continuare în pag. a III-a)
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RITM RAPID 
LA SEMĂNAT, 

CALITATE SUPERIOARĂ 
LUCRĂRILOR!
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Telegrame
Tovarășului TODOR JIVKOV

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

Mulțumindu-vă cordial pentru mesajul prietenesc pe care ni l-ați 
adresat zburînd deasupra teritoriului Republicii Socialiste România, vă 
transmitem, la rîndul nostru, dv., C.C. al P.C.B., guvernului R.P. Bulgaria 
și poporului frate bulgar calde salutări și urări de noi succese în opera 
de construire a socialismului în patria dv.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de naștere, vă adresez 
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu 
personal, felicitări cordiale și urări de sănătate și succese în activitatea 
dv. pusă în slujba progresului și prosperității Republicii Cuba.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească dintre ță
rile noastre se vor dezvolta în continuare în interesul popoarelor român 
și cubanez.

NICOLAE CEAUȘESCU
I Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Conferința Uniunii

din România
Lucrările celei de-a VH-a Confe

rințe a Uniunii Asociațiilor Studen
țești din România au continuat joi 
dimineața în comisiile de lucru pe 
specialități. Sintezele dezbaterilor din 
comisiile de lucru au fost prezentate 
conferinței în cursul după-amiezii, 
cînd lucrările au fost reluate în plen.

Lucrările Comisiei profesional-ști- 
ințifice au abordat un cerc larg de 
probleme ale activității asociațiilor, 
ale conținutului, organizării și desfă
șurării procesului de învățămînt. Un 
număr de 23 de delegați și invitați 
au prezentat experiența pozitivă do- 
bîndită de organizații și unele lip
suri din activitatea profesională și 
științifică, au făcut numeroase ob
servații și propuneri. Au fost rele
vate opinii judicioase referitoare la 
perfecționarea conținutului și orga
nizării procesului de învățămînt în 
spiritul Directivelor C.C. al P.C.R. șl 
al Legii învățămîntului. Mai mulți 
delegați au făcut observații critice 
și propuneri privind organizarea 
practicii în producție, a practicii pe
dagogice, cît șl a repartizării în pro
ducție.

în Comisia politico-ideologic4 șl 
culturală un viu interes au suscitat 
activitățile menite să asigure o in
formare politică competentă și răs
punsuri satisfăcătoare la întrebările 
multiple pe care și le pun studen
ții. Au fost făcute propuneri pentru 
organizarea unor manifestări variate 
adaptate la profilul facultăților. S-a 
exprimat cerința ca ateneele să aibă 
programe mai bine echilibrate. In 
strînsă legătură cu desfășurarea unei 
activități politice și obștești tot mai 
efervescente în cadrul institutelor, un 
mare număr de vorbitori au relevat

răspunderile politice Importante pe 
care le ridică apariția revistelor stu
dențești, îndeplinirea optimă a sar
cinii lor de a reflecta multilateral 
viața universitară.

Comisia social-gospodărească și de 
asistență medico-sanitară a dezbătut 
activitatea educativă desfășurată de 
asociațiile studențești în cămine și 
cantine, modul în care sînt gospodă
rite mijloacele materiale destinate 
asigurării condițiilor de muncă și 
viață ale tineretului universi
tar. S-a relevat necesitatea de 
a întări responsabilitatea comi
tetelor de cămin față de modul 
în care studenții respectă ordinea, 
disciplina și avutul obștesc. Numeroși 
delegați au sugerat introducerea ex
perimentală a autogestionării. cămi
nelor studențești. Opinii judicioase au 
fost formulate în legătură cu îmbu
nătățirea criteriilor de acordare a 
biletelor de odihnă și a celorlalte 
forme de ajutor social acordate stu
denților, precum și pentru îmbună
tățirea asistenței medico-sanitare.

Din dezbaterile Comisiei pentru 
activitatea sportivă, turistică și de 
pregătire pentru apărarea patriei au 
reieșit sarcinile asociațiilor, care vor 
trebui să acorde o atenție sporită a- 
tragerii studenților la practicarea 
exercițiilor fizice și sportului, la fo
losirea judicioasă a materialelor și 
bazelor sportive existente, sprijinind 
totodată amenajarea unor noi com
plexe sportive. Participanții la dis
cuții au subliniat preocuparea con
tinuă de extindere și diversificare a 
excursiilor. Delegații au făcut, de

(Continuare în pag. a IV-a)

Combinatul siderurgic Galaji. O nouâ șarjă la furnalul de 1 700 m.c. 
Foto : S. Cristian
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SCRISOAREA CETĂȚEANULUI 
în cutia poștală 

a instituției publice
Este un adevăr care nu 

mai are nevoie să fie de
monstrat : în orice dome
niu de activitate, cunoaște
rea opiniei cetățeanului 
reprezintă nu o simplă ce
rință auxiliară, cu caracter 
facultativ, ci o condiție e- 
șențială de care depinde 
în mare măsură bunul 
mers al muncii, un factor 
menit să dinamizeze ener
giile, să le orienteze în 
permanență spre realizarea 
obiectivelor urmărite.

Unul din' mijloacele spe
cifice pentru împlinirea a- 
cestui deziderat îl consti
tuie, după cum se știe, 
scrisorile ce sosesc zilnic 
pe adresa instituțiilor, a 
organelor de partid sau 
de stat, prin intermediul 
cărora sînt aduse în dis
cuție cele mai diferite 
propuneri, sugestii și sesi
zări ale oamenilor muncii. 
Prin această prismă, exa
minarea cu atenție, cu 
maximum de solicitudine 
și receptivitate, a tuturor 
scrisorilor primite din

partea cetățenilor apare 
nu numai ca o înaltă în
datorire civică, izvorîtă din 
caracterul profund demo
cratic al orînduirii noastre 
socialiste, ci și ca un in
strument practic de re
zolvare a problemelor ce-1 
interesează pe cetățeni, de 
perfecționare a înseși acti
vității pe care o desfășoa
ră organele de partid și 
de stat.

Pus sub semnul acestei 
duble utilități sociale, dia
logul susținut, pe calea 
scrisului, dintre instituție 
și cetățean, dobîndește tot 
mal mult un caracter de 
profunzime. lărgindu-și 
mereu sfera de acțiune. 
Dovadă sînt atîtea răspun
suri primite de cetățeni 
din partea autorităților 
cărora li s-au adresat, mă
surile luate de acestea pe 
baza scrisorilor primite, 
eforturile pe care le fac 
pentru a-și adapta stilul și 
metodele de muncă în 
funcție de cerințele prac
tice.

Pentru rezolvarea dife
ritelor probleme de inte
res personal sau obștesc, 
tot mai mulți cetățeni se 
adresează în ultimul timp, 
așa cum este și normal, 
direct organelor locale 
care, investite cu atribuții
le corespunzătoare, au că
derea de a decide si acțio
na în consecință. Se înțe
lege că aceasta implică o 
responsabilitate deosebită, 
o analiză operativă și com
petentă a fiecărei scrisori, 
ca un răspuns firesc la în
crederea acordată institu
ției de către cetățean. Din 
păcate însă nu sînt deloc 
puține cazurile cînd rezol
varea acestor scrisori este 
redusă la o simplă cores
pondență sterilă, care-1 de
termină pe cetățean să cea
ră sprijinul altor autorități. 
Din cauza acestei lipse de 
solicitudine, multe sesizări 
adresate Direcției pentru 
probleme de muncă și o- 
crotirl sociale Argeș, con
siliilor județene ale sin
dicatelor Prahova» Hune

doara și Cluj, Direcției co
merciale a municipiului 
București, Consiliilor popu
lare municipale Botoșani, 
Rm. Vîlcea, Constanța și 
Craiova au fost rezolvate 
superficial și în consecință 
au fost necesare intervenții 
din partea unor foruri su
perioare la care cetățenii 
s-au văzut nevoiți să ape
leze. Această practică este 
din toate punctele de ve
dere dăunătoare : în pri
mul rînd, pentru că pro
blemele sînt rezolvate cu 
întîrziere. iar în al doilea 
rînd — pentru că necesită 
o investiție de energie și 
timp mult mai mare decît 
dacă s-ar fi făcut o trea
bă ca lumea încă de la 
început.

Eficienta muncii cu scri
sorile este, după cum se

D. TÎRCOB 
Al. STROE 
Gh. PÎRVAN

(Continuare in pag.aii-a)

CU PRIVIRE LA SESIUNEA
CONSILIULUI DE AJUTOR

ECONOMIC RECIPROC
în conformitate eu înțelegerea 

intervenită, la 23 aprilie a.c. se 
deschide la Moscova sesiunea Con
siliului de Ajutor Economic Recl-

proc cu participarea conducători* 
lor partidelor comuniste și munci
torești și a șefilor de guverne din 
țările membre ale C.A.E.R.
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din tara nouă
a Năsăudului

1 Urci pe munții Rod- 
I nei, Bîrgăului, Căli- 

manului; cobori pe 
l dealurile Bistriței, Su- 

plaiului, Șieului ; în
conjuri bazinul Some
șului Mare și al _ a- 
fluenților săi. Cuprinzi 
astfel vreo 5 300 de ki
lometri pătrați.

Acest perimetru de 
văi, dealuri, ape și 
munți se numește Bis- 
trița-Năsăud.

Bogății vechi, știute 
de mult sau abia des
coperite, urmează să 
fie puse în valoare, 
propulsînd tînărul ju
deț pe noi traiectorii 
economice și sociale.

De mulți ani — în 
cadrul unor industrii 
tradiționale — la Bis
trița se fac cahle, la 
Sîngeorz se face mo
zaic. Dar ce înseamnă 
producția, puterea de 
valorificare a' acestor 
unități, pe lîngă mari
le depozite de caolin, 
marmură, andezite și 
dacite de la Parva, 
Cormaia, Poiana sau 
Măgura Ilvei ? Cioca
nele geologilor desco
peră în cutele munți
lor noi inestimabile 
rezerve de minereu 
neferos, pirită și al
te bogății naturale.

La Sîngeorz-Băi iz
vorăsc din pămînt, 
calde, înroșind pămîn- 
tul cu sărurile lor mi
raculoase, ape tămă
duitoare (65 500 1/zi !), 
a căror calitate le în
dreptățește să concu
reze efectele apelor de 
la Karlovy-Vary. Dar 
nu numai la Sîngeorz-

Băi se găsesc aseme
nea surse de apă a vie
ții ! Poți învăța o bu
nă parte din balneolo
gie studiind efectul a- 
pelor sodice, carboga- 
zoase, magnezice, fe- 
ruginoase etc., de la 
Colibița, Pintle, Lun
ca Ilvei, Tîrlișua, Ma- 
eru, Valea Vinului.

Principala bătălie-se 
duce insă pentru va
lorificarea superioară 
cît mai complexă a re
surselor 
Pădurile

cunoscute. 
de răși-

reportaj de 
Natalia STANCU

noase șl foioase, de 
loc sărace în esențe 
rare, întinse pe aproa
pe 180 000 ha — prin
cipala bogăție natura
lă a Năsăudului — sînt 
străbătute de o rețea 
din ce în ce mai dea
să, de sute de kilo
metri de drumuri fo
restiere. Ele sînt dru
murile obișnuite, de 
fiecare zi, ale țapina
rilor, corhănitorilor și 
șoferilor ce se înde
letnicesc cu exploata
rea lemnului. Mulți 
dintre ei s-au califi
cat în anii 
învățînd să 
ferăstraiele 
să atingă 
recorduri.
țat să dea
ce mai multă cheres
tea, lemn pentru mo-

bilă, bușteni pentru 
fabrici de hîrtle.

Cele două mari în
treprinderi forestiere 
ale județului — Nă- 
săud și Ilva Mică — 
dau 56 la sută din va
loarea producției glo
bale industriale a ju
dețului. Pădurile ju
dețului sînt un furni
zor al combinatelor de 
la Dolj și Suceava. Ca 
să nu mai vorbim de 
acea primă „moară de 
hîrtie" de la Prundu- 
Bîrgăului, care și-a 
sărbătorit anul trecut 
un veac de la înfiin
țare !

Printre brazii, fagii, 
stejarii seculari ai 
munților, vara cresc 
fragi, ciuperci, zmeu
ră și mure, care — 
culese cu mîna, boabă 
cu boabă, în coșulețe 
de răchită — ating

din urmă, 
mînuiască 
electrice, 

adevărate 
Au învă- 
din ce în

conservarea acestor 
fructe de pădure și a 
altor mii de tone de 
fructe ale pămîntului 
bistrițean, în partea 
de răsărit a orașului 
Bistrița, într-un loc 
care începe a se de
fini ca viitoare zonă 
industrială, se con
struiește un complex 
de prelucrare a legu
melor și fructelor.

Pe covorul poiene- 
lor montane, celor ca
re știu să le distingă 
— nu puțini prin a- 
ceste locuri — își a- 
rată urmele urșii, 
cerbii, căprioarei» și

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Prin destindere și colaborare 
spre securitate în Europa

Interviu cu Willy SPUHLER
ministru de externe al Elveției

Tn viata politică a Elveției, conducătorul Departamentului politic 
federal, Willy Spuhler, este una dintre personalitățile cele mai proe
minente. Șef al Biroului central pentru economia de război în anii 
1939—1948, d-sa a fost pe rînd, în perioada care a urmat, membru ai 
Consiliului Național, consilier federal și ministru al transporturilor, co
municațiilor și energiei, vicepreședinte și președinte al Confederației 
Helvetice. Ne-am adresat d-sa(e, în ajunul vizitei pe care urmeazA 
s-o întreprindă în țara noastră.

— Sînteti primul ministru de ex
terne elvețian care vizitează Româ
nia. Cum apreciati această vizită, 
din punctul de vedere al politicii 
tării dumneavoastră ?

— în vremea din urmi am avut 
plăcerea de a primi la noi pe pre
ședintele Consiliului de miniștri al 
României, dl. Ion Gheorghe Maurer, 
Pe ministrul afacerilor externe, dl. 
Corneliu Mănescu, ministrul energiei, 
Octavian Groza, ca si pe președin
tele Comitetului de stat pentru cul
tură și artă, Pompiliu Macovei, care 
a inaugurat la Neuchâtel o remarca
bilă expoziție românească. Sînt în- 
cîntat că am acum prilejul de a 
răspunde invitației ce mi-a fost adre
sată de ministrul român al aface
rilor externe. Si aceasta nu numai 
pentru că vizita corespunde unui 
interes personal, ci si pentru că 
reflectă nevoia tării noastre de a 
aplica principiul universalității în 
relațiile cu celelalte state, principiu 
fundamental al politicii noastre ex
terne.

— Care sînt problemele politice 
pe care intenționați să le abordați 
la București ? Cum apreciati proble
ma destinderii și a securității in

Europa, a transformării sale In- 
tr-un continent al păcii si colabo
rării ?

— Vreau să precizez că între tara 
noastră si România nu există nici 
un fel de divergente. Aceasta va fa
cilita. evident, convorbirile noastre 
cu privire la problemele Europei si 
celelalte mari probleme mondiale de 
interes aeneral. Iar pacea si secu
ritatea sînt esențiale, întrucît ga
rantează libertatea si demnitatea u- 
mană. libertatea si demnitatea spre 
care năzuiesc nu numai statele ci si 
fiecare individ tn parte. Dacă vor
bim despre destindere, trebuie să 
fim de acord că nu se poate concepe 
o altă alternativă la ..războiul rece". 
Și destinderea implică recunoașterea 
independentei fiecărei națiuni, a su
veranității fiecărui stat. In concepția 
noastră nu există deosebiri între 
state. fie ele mari sau mici. In acest 
sens, excludem ideea imixtiunii W1 
relațiile dintre ele.

— După părerea dv.. ce rol pot 
sl trebuie să joace țările mici și 
mijlocii pe arena internațională ?

Horia LIMAN ]

(Continuare In pag. a V-a)
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Trustul „Agrosem" are un ma
gazin de prezentare pe strada 
Hristo Botev și un depozit si
tuat în Calea Colentina nr. 426. 
Aflăm de la Inspecția comer
cială de stat a municipiului 
București că în aceste unități se 
practică în ultima vreme un co
merț preferențial. Mărfuri cum 
ar fi arpagicul, usturoiul, fa
solea ș.a.m.d., considerate vîn- 
dute prin magazinul amintit, 
sint de fapt distribuite direct din 
depozit unor cetățeni stabiliți 
(după ce criterii ?) de către di
rectorul general, inginer Mihai 
Deleanu. contabilul șef Traian 
Pârcătă si alții. Sistemul con
travine normelor comerciale în 
vigoare. Or. dacă „Agrosemul" 
se ocupă de semințe să... se
mene ceva mai de soi.

Ce a ieșit...♦
întâmplarea e cu haz și cu tâlc. 

Mircea Alexandru Dumitru, con
ducător auto pe autovehiculul 
2 B 8 161, părăsește Capitala ple- 
cînd intr-un voiaj de plăcere 
fără aprobarea conducerii între
prinderii. La' kilometrul 36, 
pe șoseaua București—Ploiești, 
avariază autoturismul. Re
vine în București și sesizează 
miliția că i s-a furat mașina 
„pe cînd coborîse să-și cumpere 
țigări". între timp i se găsise ma
șina (în șanț) și este anunțat să 
vină să și-o ridice. Cu această o- 
cazie are loc însă o scenă nos
timă. Un localnic care-l vă
zuse cînd nimerise cu mașina 
în șanț l-a recunoscut. Acum 
va da socoteală si pentru ac
cident și pentru reclamatie 
mincinoasă. Se va. convinge 
acum că tot adevărul e mai 
bun. Minciuna costă scump.

Amprenta
Folosindu-se de buletine false, 

„Împrumuta" de la diverse a- 
genții de închiriat obiecte pe 
care apoi le valorifica. I-a mers 
așa o bună bucată de vreme. 
Fină la urmă, cu toate măsu
rile de precauție, făptașul a fost 
identificat în persoana lui Vic
tor Grosu din Timișoara, cu
noscut cu antecedente penale. 
Iu-a „trădat" o amprentă ră
masă pe partea interioară a unui 
termos pe care-l închiriase. Este 
arestat. Concluzia ? A pus doar 
un deget și și-a prins 
două mîinile.

amin-

Doar în
scripte

Dornici să-și creeze tn 
artificial 
cătoare. ,--------  ----
de prime), mecanizatorii între
prinderii de mecanizare agri
colă din Huși s-au gîndit că n-ar 
fi rău să umfle nițeluș supra
fața de. teren agricol lucrată. A- 
dăugînd ici un hectar, colo 
două, la altă tarla nouă (ca să 
iasă rima... și prima) au făcut 
ce-au făcut și au „executat" în 
toamna trecută (în scripte) lu
crări pe vreo 900 hectare, care 
nici măcar nu existau. Operația 
a fost facilitată, în bună măsură, 
de conducerile cooperativelor a- 
gricole de producție care și-au 
dat avizul la recepția lucrărilor. 
Pur și simplu de necrezut! Nu 
știau ce suprafață au unitățile 
pe care le conduc ? în primă
vara aceasta e bine să mai mă
soare o dată. Spre aducere a- 
minte.

rentabilitate 
■precum se

mod 
(adu- 
știe.

I

Cochetărie... 
pe dos

Completînd cărțile de muncă 
ale cadrelor didactice, Lucreția 
Ionescu, secretar șef la Liceul 
nr. 1 din TîrgoViște, s-a 'gîndit 
că n-ar strica să și-o „ajusteze" 
și pe a sa. Mai întâi a falsificat 
diploma de absolvire a școlii 
profesionale, atestîndu-și niște 
clase în plus. Cum noul certifi
cat școlar trebuia adus la zi, 
pentru a înlătura disproporția 
între numărul claselor absolvite 
și vîrstă. a modificat și datele 
din buletinul de identitate, dar 
.nu cum din cochetărie se înti
neresc unele reprezentante_ ale 
sexului slab, ci 
du-se Fals în 
ce 1 Motivul n-a 
tură sentimentală. _ . 
terial, obiectivul fiind trecerea 
la o categorie superioară de sa
larizare. A prejudiciat statul, în 
felul acesta, cu peste 10 000^ lei. 
Descoperindu-se matrapazlîcul, 
urmează un dificil „examen" în 
fața organelor de anchetă pena
lă. La asa carte (de muncă), 
asa... parte.

îmbătrînin- 
acte publi- 
fost de na- 
ci pur ma-

Amenda
ment

Din inifiativa Inspectoratului 
școlar al municipiului București 
s-au deschis mai multe pensiuni 
pentru elevi. Măsură, fără în
doială, binevenită, dar... Excep- 
tind, poate, restaurantul pensiu
ne „Bulevard" (profilat în acest 
sens), toate celelalte unități puse 
la dispoziție de T.A.P.L., asi
gură masa elevilor laolaltă cu a 
celorlalți consumatori. La o 
masă mănîncă elevii, la cealaltă 
se fumează, la alta se consumă 
băuturi alcoolice etc. Pur și sim
plu o invitație adresată elevi
lor la— indisciplină si necuvi
ință. Motivul ne îndeamnă... să 
invităm șl noi inspectoratul șco
lar.

cu 
„Scînteii'

La meditație.
Rubrică redactată de 
Stefan ZIDĂRITĂ 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

Cînd combativitatea
nu depășește

stadiul referatelor
Este binecunoscut rolul combati

vității în viața organizațiilor de par
tid, funcțiile multiple ale acestei tră
sături definitorii pentru profilul co
muniștilor. A te situa consecvent în 
primele rînduri ale bătăliei pentru 
ceea ce e nou și înaintat, a refuza 
tolerarea lipsurilor, a . acționa me
reu de pe poziția interesului gene
ral — iată numai cîteva elemente 
componente ale combativității care 
trebuie să străbată, asemeni unui fir 
roșu, întreaga activitate a organiza
țiilor de partid.

Ne-au fost sugerate aceste re
flecții de o recentă discuție cu 
membri de partid dintr-o mare în
treprindere industrială. Pentru Uzi
na de construcții metalice și mașini 
agricole din Bocșa, primul trimestru 
al acestui an trebuia să confirme 
utilitatea unui complex de măsuri 
politice și organizatorice care pre
fațaseră producția lui 1969.

Despre ce este vorba ? Cine par
curge darea de seamă prezentată 
aici cu prilejul conferinței de partid 
pe întreprindere și concluziile su
puse adunării generale a salariați
lor de către comitetul de direcție Ia 
dezbaterea cifrelor de plan, se con
vinge de două lucruri: In primul 
rînd. de modul deficitar în care s-a 
desfășurat activitatea de producție 
și economico-financiară a întreprin
derii în anul trecut, fiindcă expun o 
adevărată „colecție" de neajunsuri 
aceste două referate: de la peste 
52 000 ore/om absențe nemotivate, 
pînă la consemnarea numeroase
lor rebuturi, pagube, defecțiuni în 
aprovizionarea tehnico-materială etc, 
etc. A doua observație decurge din 
cea dintâi. Modul în care s-au dez
bătut lipsurile, în ambele împreju
rări, calitatea și profunzimea anali
zei, interesantele soluții preconizate 
atestă concludent hotărîrea celor 16 
organizații de partid din întreprin
dere, a colectivului, în ansamblul 
său, de a dobîndi acea „respirație" 
normală, care se numește activitate 
economică eficientă.

Acest cadru de dezbatere, înregis
trând opiniile unui măre număr de 
oameni din întreprindere, a fost în
suși cadrul de combativitate în care 
s-a început producția anului 1969. 
Pentru toată lumea era limpede ce 
nu fusese bine în anul trecut, ce nu 
trebuia să se repete, cum să se pro
cedeze în noul an.

Contrar așteptărilor, rezultatele 
primului trimestru sînt totuși deru
tante : prețul de cost este peste 
cel planificat, cheltuielile de produc
ție sînt depășite, consumurile spe
cifice, mai mari decît s-a pre
văzut inițial, absențele nemotivate 
ating 7 006 om/ore, învoirile trec de 
2 000 om/ore. Pretutindeni, cu prile
jul discuțiilor cu membri ai organi
zațiilor de bază, ca un leit-motiv, au
zim observații la adresa calificării 
nemulțumitoare a multoroameni, a 
actelor de indisciplină.

Ne amintim, însă, că aceste nea
junsuri le-am aflat, aproape Identic 
exprimate, la încheierea anului tre
cut. Aceste observații umplu proce
sele verbale ale multor ședințe care 
au avut loc în întreprindere în acea 
perioadă. Cum s-ar spune, sub as
pect negativ n-a apărut nimic ine
dit. Dar de ce întîrzie revirimentul ? 
Ce s-a întîmplat cu combativitatea 
atît de elocvent exprimată eu cîteva 
luni înainte ?

Atunci cînd și-a manifestat hotă- 
rîrea de a înlătura neajunsurile din 
viața întreprinderii, comitetul de 
partid (secretar : inginerul Silviu 
Mureșan) a avut în vedere tocmai a-, 
ceste neajunsuri; ele însele i-au ară
tat unde trebuie concentrate efortu
rile. Așadar, atunci cînd. au hotărît 
să analizeze într-o plenară de comi
tet activitatea economico-financiară 
a uzinei, tovarășii din comitet, ne
greșit, s-au gîndit la acel mai mult 
de un milion de lei cheltuieli neeco- 
nomicoase din 1968 și la alte neajun
suri. Atunci cînd au socotit utilă 
dezbaterea, în ședința biroului comi
tetului, a măsurilor luate de condu
cere pentru darea în exploatare a 
noilor spații de producție au avut în 
vedere, desigur, hala pregătire-debi- 
tare, laboratorul Rontgen, centrala 
termică, depozitul de laminate, ale 
căror termene de dare în funcțiune 
erau depășite și redepășite. Atunci 
cînd au ajuns la concluzia inițierii 
unei discuții, tot în biroul comite
tului de partid, asupra activității or-

ganizațiilor U.T.C. din întreprindere, 
au plecat de la faptul că aici sînt 
mai mult de 1 200 de uteciști și de 
la ideea că cele mai acute probleme 
de calificare, tinerii le au și, 
aceea, în direcția lor trebuie 
dreptate eforturile de educare și 
tărire a disciplinei.

Astfel s-a orientat comitetul 
partid, și planurile sale de muncă o 
ilustrează concludent. în fapt însă 
sînt singurele care mai amintesc de 
ea. Fiindcă respectivele analize, dez
bateri, discuții au rămas, întregul 
trimestru. în stadiul... de plan de . 
muncă. Singura excepție a consti- 
tuit-o discuția despre activitatea ti
neretului, dar, în virtutea unei pă
reri greșite (întîlnită aici și în or
ganizațiile de partid) că organizațiile 
U.T.C. trebuie să se ocupe exclusiv 
de programul timpului liber al tine
rilor — excursii, fotbal- etc — a elu
dat problemele centrale la uzina din 
Bocșa : calificarea și disciplina.

Avîntul cu care s-a demarat la 
începutul anului, eficacitatea pla
nurilor și măsurilor au rămas, în

de 
în- 
in-

de

multe cazuri, la stadiul vorbelor. E 
fenomenul pe care-l
organizația de bază de la sectorul 
de poduri rulante,

constatăm în

tul irimestrului, secția a ajuns cu 
planul la zi și se menține astfel.

— Cum procedați pentru asigura
rea unui climat de combativitate în 
organizația de bază ?

Adresez această întrebare mai 
multor comuniști. Dintre răspunsuri, 
iată-1 pe cel al lui Gheorghe Șătîr, 
om în vîrstă, șef de echipă : „Soco
tesc că o datorie a noastră, a co
muniștilor, este să cunoaștem adevă
rul și să respectăm adevărul în toate. 
Or, făcînd astfel, nu poți „închide 
ochii" atunci cînd apare ceva dăună
tor. Cred că una dintre cele mai 
folositoare practici ale organizației 
noastre de partid este discutarea 
deschisă, cu respect pentru om și 
munca lui, a activității fiecăruia, 
astfel ca toți să putem avea o ima
gine clară asupra felului cum trebuie 
să acționăm. Combativitatea nu în
seamnă însă numai a constata, ci 
mai cu seamă a acționa, a pune 
umărul".

Ne-am limitat la acest răspuns, 
din multe altele, socotindu-1 sugestiv 
pentru ceea ce a reușit să înfăp
tuiască respectiva organizație de 
bază, pentru ceea ce ar trebui să 
caracterizeze întreaga viață de 
partid din întreprindere. Fiindcă nu 
e vorba aici de o necunoaștere a 
neajunsurilor, de lipsă de spirit cri
tic în depistarea lor, de insuficientă 
combativitate în studii și analize. 
Ceea ce lipsește e combativitatea în 
fapte, finalizarea propriilor hotărîri. 
Fiindcă, rememorînd aceleași mo
mente de dezbatere din întreprinde
re, la care ne-am referit — confe
rința de partid și adunarea genera
lă a salariaților — printre numele 
.celor mai combativi vorbitori îi 
aflăm pe mulți dintre secretarii or
ganizațiilor de bază care, acum, la 
sfîrșitul unui trimestru cu rezultate 
economice nemulțumitoare, continuă 
să formuleze criticile pe care le-au 
formulat și atunci. Dar de ce nu au 
transformat acele critici, .însoțite de 
hotărîrile luate, într-o forță care să 
mobilizeze organizația de partid. în
tregul colectiv ?

Ipostaza în care se găsesc, încă, 
tovarășii din comitetul de partid 
este de așteptare. Ce se așteaptă ?

— Măsurile sînt bune, ne spune 
Ion Pașca, locțiitorul secretarului 
comitetului de partid. N-am găsit 
încă modul de a le aplica în practi
că. Căutăm încă formele și metodele 
de muncă cele mal bune.

Decți, comitetul de partid caută 
forme și metode noi. Numai că din 
acest motiv (meritoriu, firește) nu 
le utilizează pici pe cele binecunos
cute și îndelung verificate ca efica
citate. Nu-i oare cam lungă căuta
rea, așteptarea aceasta, și în detri
mentul climatului 
combativitate care 
stăpînească aici ? 
pe care, pe lîngă ,
mijlociți, o îndreptăm și în direcția 
Comitetului orășenesc de' ‘ 'partid

de poduri rulante, unde, ocolind 
parcă numărul mare de absențe ne
motivate în primul trimestru, vezi 
o gazetă de perete cu articole elo
gioase despre „prestigiul secției 230", 
sau afli despre o adunare generală 
consacrată rolului maiștrilor și șefi
lor de echipă în procesul de pro
ducție, care. însă, la fel. abundă în 
laude.

De la tovarășul Ovidiu Oancea, 
secretarul acestei organizații de bază, 
aflăm că biroul consideră că nu-i 
bine să critice maiștrii, fiindcă ar 
duce la scăderea prestigiului lor în 
fața muncitorilor, că sînt prefera
bile discuțiile separate cînd e vorba 
de cadre de conducere. Deci, cam 
acesta e nivelul de combativitate al 
biroului organizației de bază de la 
sectorul de poduri rulante. Ne con
vinge și adunarea generală din luna 
februarie, care, copiind parcă orien
tarea ședinței biroului comitetului 
de partid consacrată organizațiilor 
U.T.C., a analizat în același fel mun
ca tineretului, fără a lua atitudine 
împotriva absențelor, indisciplinei, 
interesului redus al unora față de 
calificare. Aici s-a întîmplat însă un 
fapt sugestiv. Adunarea generală n-a 
vrut să accepte atitudinea de tole
ranță a biroului organizației de bază. 
Criticile. au fost în egală, măsură 

: adreșatg- organizației U.T.O., cît și *-' .-r . mt.!?".
membrilor biroului organizației de' ■ Bocăa și a Comitetului județean de 
partid. ”

Investigând climatul muncii de par
tid din această întreprindere nu poți 
să nu observi o sensibilă diferență 
între nivelul de exigență al birouri
lor organizațiilor de bază. în anul 
1968, secția construcții metalice in
dustriale a avut, de asemenea, o 
traiectorie productivă defectuoasă. 
După trei luni din noul an, colecti
vul de aici se prezintă însă cu pla
nul realizat integral. Și ei au parti
cipat la începutul trimestrului I la 
elaborarea măsurilor și hotărîrilor 
destinate îmbunătățirii activității în
treprinderii. Și ei au criticat aspru 
munca nemulțumitohre a fostei con
duceri administrative și a comitetu
lui de partid. Combativitatea loi nu 
s-a oprit, însă, la nivelul formulării 
criticilor. Pentru biroul organizației 
de bază a fi combativ a presupus, 
în primul rînd, a acționa. Iată un 
exemplu. Propusă pentru luna fe
bruarie, dezbaterea rezultatelor pri
melor două luni ale anului a arătat 
că, dacă organizația de partid nu 
intervine mai energic, planul trimes
trial nu va fi realizat. Cele 45 de 
zile care au urmat au adus inițiati
ve rodnice, rezultat al eforturilor de 
gindire ale comuniștilor: constitui
rea unor echipe de lăcătuși și su
dori în spațiul rezultat prin reorga
nizarea secției, perfecționarea pre- 
dării-primirii lucrărilor cu schițe 
complete, deschiderea cursurilor de 
calificare pentru lăcătuși. La sfîrși-

de exigență și 
trebuie să se în- 
Iată o întrebare 
adresanții ei ne-

partid Caraș-Severin.

Platon PARDAU

Locurile de agrement, atît de mult 
căutate, au un rol tot mai mare în 
viata orașelor, mai ales a celor cu 
populație densă, cu o industrie puter
nic dezvoltată, cu numeroase insti
tuții și așezăminte de cultură, așa 
cum este Timișoara. Iar această ce
rință este tot mai mare și pe deplin 
justificată.

La Timișoara, parcurile orașului 
încing ca un brîu de verdeață cen
trul. Dar ele nu aduc nimic nou de 
la un sezon la altul, de la un an la 
altul. Mai mult chiar, unul dintre 
cele mai frumoase parcuri, acela al 
Rozelor, o adevărată rezervație în 
care se găseau mii de specii de tran
dafiri, a pierdut în ultimii ani din 
frumusețe. O serie de specii de tran
dafiri au dispărut. In celelalte 
parcuri — puține bănci, iar pentru 
copii aproape nimic care să-i atragă. 
Și amenajările pentru jocurile co
piilor care existau cîndva sînt 
acum deteriorate. „Pădurea verde" 
este într-adevăr o pădure ce se în
tinde pe zeci de 
nea orașului. A- 
cesta este un loc 
mult vizitat 
timișoreni, 
nici aici nu 
găsesc amenajări 
în afară de așa- 
zisa grădină 
vară de clasa 
unde doar 
pionul ospătarului 
grad de servire, 
sele murdare, 
terial plastic, 
servite nu justifică titulatura de 
restaurant, cu atît mai mult a pre
tențiilor de restaurant de clasa I. 
Ștrandul tineretului este un alt loc 
de agrement, care însă se află la 
mare distanță de cel mai apropiat 
mijloc de transport- în comun. Ma
lurile canalului Bega au fost ame
najate doar pe cîteva porțiuni cu 
baze sportive sau ștranduri ale cî- 
torva întreprinderi.

Acestea sînt practic așa-numîtele 
locuri de agrement ale Timișoarei. 
Care este opinia edililor ?

Sîntem informați că „Pădurea ver
de" va cîștiga vizitatori prin pregă
tirile care se fac pentru deschiderea 
restaurantului în condiții mai bune 
de dotare, că tot aici se va deschide 
muzeul satului. Vor fi curățite de 
arborete încă 8—10 hectare. La plaja 
de la Timiș-Sag s-a făcut un început 
de amenajare, care va continua cu 
intensitate în acest an. La fel și la 
plaja de la Albina... Din cele ce ni 
se spun, reținem că edilii municipiu
lui și-au alcătuit planuri bogate în 
acest an pentru amenajarea și „mul
tiplicarea" locurilor de agrement.

Condiția primordială pentru dez
voltarea celor, existente și cre
area,. altpra .. este ca ; p.lanurilg. 
frumoase. „bogate. elăbofăte 
de 'comitetul' executiv aT,''"‘nîunfcl- 
piului, să devină în cel mai scurt 

' timp realitate, bineînțeles partici- 
pînd activ la această acțiune toate

hectare la margi-

(Urmare din pag. I)

știe, strîns legată de cerce
tarea lor operativă, de 
combaterea cu fermitate a 
oricăror forme de tărăgă
nare, de minimalizare și 
desconsiderare mai mult 
sau mai puțin deghizată a 
importantei acestora. Din 
cauza subaprecierii acestei 
activități, unele instituții, 
cum ar fi Ministerul Indus
triei Alimentare, Ministe
rul Muncii, Comitetele ju
dețene de partid Olt, Dolj, 
Prahova, Mehedinți, Vran
cea și Teleorman, Consilii
le populare ale județelor 
Iași, Galați, Bihor, Brașov, 
precum și Consiliul popu
lar al municipiului Bucu
rești, răspund cu mari în- 
tirzieri la scrisori, nu ur
măresc cu perseverența ne
cesară aplicarea măsurilor 
stabilite pentru înlăturarea 
neajunsurilor semnalate.

Desigur, pentru multe din 
aceste situații se pot găsi 
tot felul de explicații, de 
așa-zise circumstanțe ate
nuante. Nici una dintre ele 
nu stă însă în picioare. Că 
așa stau lucrurile, ne-am 
convins din cîteva investi
gații pe urmele unor sesi
zări rămase fără răspuns. 
La sfîrșitul anului trecut, 
de pildă, redacția noastră 
a trimis Comitetului jude
țean de partid Prahova o 
sesizare semnată de Ovidiu 
Iiotărescu, de la exploata
rea minieră Filipeștii de 
Fădure, în legătură cu, une
le lipsuri din 
organizației de partid a 
întreprinderii. ~ 
scrisorii a fost încredințată 
instructorului județean Vic
tor Petre, care după cîte se 
pare, timp de cîteva luni 
de zile, n-a găsit încă! ra

gazul de a se ocupa de ea. 
Admitem că „o fi avut de 
întîmpinat greutăți în re
zolvarea ei" — cum ne spu
nea tov. Aurel Pantea, in
structor la comitetul jude
țean P.C.R. Ne surprinde 
însă faptul
s-a sesizat de această în
târziere (ca și de altele a- 
semănătoare), de faptul că 
nu se respectă termenul

că nimeni nu

activitatea
Cercetarea

(Urmare din pag. I)

de
Dar 

se

de
I. 

pa-

forțele locale, antrenîndu-se la lu
crările respective tineri din fabrici 
și uzine, din școli si facultăți, care 
pot aduce o însemnată contribuție 
prin munca voluntară. De aseme
nea, cooperația de consum are po
sibilități să-și extindă serviciile că
tre populație în zonele preorășe
nești pentru a veni în sprijinul ce
lor ce-și petrec aici „concediul co
tidian". Se pare însă că această ac
țiune se desfășoară disparat, 
re avînd un plan propriu, cu 
că scopul este același.

— Comerțul — ne spunea

fieca- 
toate

LA TIMISOARA

conferă acest 
în schimb, me- 

acoperlte cu ma- 
mîncărurlle neglijent

iepurii ce săgetează pădurea. Deasu
pra stâncilor vineții se rotesc vultu
rii. Printre copaci se avîntă în zbo
ruri joase fazani, cocoși de munte. 
Păstrăvii și lipanii se strecoară 
printre pietre de-a lungul celor peste 
300 de kilometri ai apelor reci și 
repezi („Bistrițe" mai mici) de mun
te. Toate aceste elemente de univers 
edenic reprezintă, în termeni econo
mici, un fond cinegetic și piscicol rar 
întâlnit în Europa acestui secol, fond 
in a cărui valorificare maximă și 
rațională bistrițenii se află la în
ceputuri.

în ciuda pantelor abrupte — pesta 
70 la sută din pământurile cultivab
le sînt în pantă — agricultura și în
deosebi pomicultura păstrează o pon
dere însemnată în economia județu
lui. Dacă vei lipi urechea de pămînt, 
asemenea păzitorilor de graniță de 
pe vremuri, vei auzi pretutindeni ma
rile germinații ale solului : încolțirea 
semințelor (porumb, grîu, ' cartofi, 
sfeclă, legume, plante textile), urcu
șul lent al sevelor către brațele 
pomilor fructiferi, decantările esen
țelor către vrejurile celebrei vițe de 
vie Steininger.

Cu atenția mărită vei putea dis
tinge, chiar printre aceste germinații, 
ritmurile superioare ce pulsează de 
pe acum în pămînturile I.A.S. Bis
trița, Dumitra, Lechința, sau a unora 
din cele aproape 60 de cooperative 
agricole de producție, ale acestei 
zone de deal și murite, parțial coope- 
rativizate. în domeniul cultivării pă- 
mîntului, în Bistrița-Năsăud se duce, 
cu modestie dar cu tenacitate, o bătă
lie pe mai multe fronturi. Se fac 
și se preconizează numeroase acțiuni 
de restrîngere a săraturilor și laco- 
viștelor, de irigare a pămînturilor 
aride ; de asemenea, acțiuni de con
servare și ameliorare 
Paralel cu aceasta se experimen
tează — îndeosebi pe sutele de 
puieți ai Stațiunii experimenta
le pomicole Bistrița — o con
tinuă îmbunătățire a soiurilor de 
fructe. în acest domeniu județul a 
fost și se străduiește să rămînă o 
„țară a merelor", cărora le priesc 
lumina șl căldura costișelor, locurile 
ferite de vînturi ale depresiunilor 
dintre dealuri.

îndeletnicirea de căpetenie a nă- 
săudenilor rămîne — alături de po
micultură — creșterea animalelor. Nu 
e nevoie să intri în grajduri și pă- 
tule sau prin curțile oamenilor ca 
să apreciezi ponderea din ce în ce 
mai mare a acestei ocupații. Am fă
cut-o însă — la Teaca, la Nimigea 
— în tovărășia cîtorva dintre spe-

___  _  ____  tova
rășul Tamaș Leonida, prim-vicepre- 
sedinte al consiliului popular muni
cipal — nu satisface cerințele, 
contribuie în mai mare măsură 
amenajarea și buna deservire

' locurile de agrement...
—. Cooperația de consum, ne 

lata la rîndul său tovarășul Pavel 
Maier, vicepreședinte al comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
județean Timiș, ar putea să în
ființeze în locurile de agrement u- 

nități de deser
vire. Acțiunea se 
cere coordonată 
sub toate aspec
tele — atît în ce 
privește concepția 
și execuția, cît și 
exploatarea aces
tora...

Am adăuga : 
este necesar ca organele locale ale 
puterii de stat să-și îndeplinească 
sarcinile ce le revin în această direc
ție, să coordoneze activitatea tutu
ror factorilor interesați, să nu lase 
cu fiecare să facă doar ceea ce cre
de de cuviință.

Locurile de agrement prezintă și 
o mare însemnătate economică. Ti
mișoara se află ne un important tra
seu turistic. Pe aici 
sute de turiști. Ce li se 
„Acestor preocupări 
adăuga, cum ne i 
Brâneanu, 
serviciul 
al O.N.T. 
darea în 
nul motel _ ..
dul tineretului. înființarea unei baze 
hipice — cu centru de călărie și 
o serie de anexe cum sînt terenu
rile 
golf.

Și.
zone 
ficient frecventate datorită 
că nu sînt amenajate. în 
rînd. zona Periam Port de 
reș. Aici s-ar putea crea 
nautică pentru turiști: sînt si locuri 
mai puțin cunoscute, ca rezervația 
dendrologică de la Bazoș sau re
zervația ornitologică de la Satchi- 
nez. unde se găsesc păsări din Del
tă' Dunării, fenomen studiat în pre- 
'■ient W’ specialiști...
•”’Se pot ■ spune multe lucruri si 
despre ceea ce ar fi necesar să se 
întreprindă în municipiul Timișoara 
pentru amenajarea unor locuri de 
agrement. Pe canalul Bega s-ar pu
tea înființa baze nautice. La „Pă
durea verde" — un parc distractiv și, 
eventual, un parc zoologic. Să re
ținem însă că. în primul rînd. ceea 
ce există ar trebui mai bine va
lorificat. Nu sînt mijloace de trans
port suficiente spre multe din locu
rile de agrement. Alimentația pu
blică consideră nerentabilă activita
tea în aceste locuri si nu înfiin
țează unități de deservire, bufete, 
restaurante. Evident.
Ie frecventează 
pentru că nu au 
ele. ori prezintă 
în aprovizionare 
eforturi minime si în condiții ,de 
eficientă economică, la Timișoara 
pot fi create locuri de agrement care 
să ofere cetățenilor posibilitatea de 
a-și petrece timpul liber în con
diții bune. Nu negăm necesita
tea unor investiții, dar nici nu pu
tem fi de acord că fără aceasta nu 
se poate face nimic. Problema ar fi 
soluționată dacă cei răspunzători de 
această latură a activității edilitar- 
gospodărești a municipiului ar co
labora mai strîns. dacă planurile ar 
fi mai judicios coordonate, iar forțele 
existente ar fi mai bine folosite.

. nu 
la 
în

re-

a solului.

•y«(

trec zilnic . 
oferă ?

I li s-ar putea 
cum ne relata Emanoil 

, organizator principal la 
de turism 
Timișoara, 
folosință la

1 cu 80 locuri lîngă Ștran-

internațional 
cele vizînd 
1 iulie a u-

de tenis de cîmp. mini- 
crichet si altele".
am adăuga noi. o serie de 
preorășenești care nu sînt su- 

faDtulul 
primul 

pe Mu- 
o bază

Mester artizan din Ta. Jiu

aflăm nimic concret în le
gătură cu rezolvarea lor.

Un caz similar, petrecut 
la Inspectoratul școlar al 
județului Suceava, ne-a de
terminat să-l întrebăm pe 
tov. inspector general Eugen 
Pleșca, dacă știe că. timp 
de trei luni de zile, inspec
torul Dragomir Paulenco 
n-a dat curs unei sesizări 
ce i-a fost încredințată 
pentru cercetare. Ne-a răs- I

dine de înaltă considerație 
fată de munca cu scriso
rile.

Această activitate nu tre
buie redusă si limitată 
la niște simple dis
poziții și indicații care, ori- 
cît ar fi de amănunțite și 
precise, rămîn. fără nici o 
valoare dacă nu se urmă
rește modul în care sînt 
îndeplinite și pot pune in
stituția în situații care îi

Una din cauzele care ge
nerează fenomene de for
malism în munca cu scriso
rile, care estompează efi
ciența acestei activități, con
stă în aceea că, pe alocuri, 
s-a încetățenit practica de 
a le pasa, fără nici un dis- 
cernămînt, unităților subor
donate cărora cetățenii li 
s-au adresat anterior. Pe 
adresa Ministerului Sănătă
ții a sosit o scrisoare prin

SCRISOAREA CETĂȚEANULUI
legal pentru îndeplinirea 
unei asemenea sarcini.

La Procuratura generală 
ni s-au dat asigurări că, 
prin sistemul de evidență, 
instituit aici, se urmărește 
cu atenție drumul fiecărei 
scrisori pînă Ia rezolvare. 
Numai că această treabă 
se face formal, deoarece nu 
se reușește să se pună ca
păt tărăgănărilor în rezol
varea multor sesizări im
portante.' Ne-am interesat 
îndeosebi de soarta a două 
scrisori pe care redacția 
noastră Ie-a trimis Procu
raturii generale la 5 de
cembrie 1968 și 9 ianuarie 
1969. Deși amîndouă se re
fereau la probleme impor
tante privind apărarea avu
tului obștesc și ne-am fi 
așteptat să fie tratate ca 
atare, din „evidenta" res
pectivă n-am reușit să

f puns, în modul cel mai fi
resc cu putință, că... nu 
știe absolut nimic, fiindcă... 
inspectorul n-a venit să-l 
informeze. Răspunsul a' 
cesta pune în eviden
tă o mentalitate care 
reduce de la bun început 
consistența muncii cu scri
sorile. Se știe că de rezol
varea lor trebuie să răspun
dă, în primul rînd. condu
cerea instituției. Rațiunea 
unei asemenea cerințe este 
evidentă : prisma prin care 
conducerea instituției pri
vește această activitate, se
riozitatea cu care organi
zează și repartizează sarci
nile. exemplul personal de 
probitate profesională în 
elucidarea si rezolvarea 
unor probleme semnalate 
de cetățeni sînt elemente 
care cultivă în rîndul tu
turor lucrătorilor din in
stituția respectivă o atitu-

afectează însuși prestigiul 
și autoritatea sa. Uniunea 
județeană a cooperativelor 
de consum Vîlcea ne-a co
municat, de exemplu, acum 
cîtva timp, că a luat o se
rie de măsuri pentru bunul 
mers al treburilor la coope
rativa de consum din co
muna Pietrari. Dintr-o nouă 
scrisoare aflăm însă că, în 
realitate, nici vorbă să fie 
aplicate măsurile respecti- 

Inspectoratul iude- 
de miliție Olt. că- 

i-au fost trimise re- 
două sesizări din co-

ve. 
tean 
ruia 
cent 
muna Vitomirești — subli
niem, ambele aproape i- 
dentice — ne oferă două 
răspunsuri în totală contra
dicție unul cu celălalt, îneît 
este imposibil să-ți dai sea
ma cînd au fost sau n-au 
fost cercetate în mod te
meinic faptele semnalate.

sat

care Toader Andronache 
din Focșani semnala că di
recția sanitară a județului 
Vrancea îl poartă de luni 
de zile pe drumuri fără a-î 
elibera un certificat medi
cal. Ministerul a trimis-o 
automat Instituției recla
mate care i-a restituit-o a- 
poi împreună cu un răspuns 
din al cărui conținut lipsa 
de solicitudine reieșea cu 
evidență. La Insistențele 
redacției, șeful serviciului 
de medicină a muncii din 
minister, dr. Emil Istrătes- 
cu, analizînd însă mai în
deaproape scrisoarea, a con
statat că se poate da curs 
imediat doleanței exprima
te de solicitant, așa cum de 
altfel s-a si întîmplat.

Tot la Ministerul Sănă
tății am găsit și o altă situa
ție de acest gen. O recla-

cetățenii nu 
pe cele existente 
cu ce ajunge la 
grave neajunsuri 
și deservire. Cu

Gheorghe RADEL 
corespondentul „Scînteii"

mație trimisă de redacție la 
11 noiembrie 1968, în care 
era vorba tot despre unele 
deficiențe din activitatea 
Direcției sanitare a județu
lui Vrancea, a fost trimisă 
spre rezolvare, de către bi
roul de sesizări, direct in
stituției criticate. Urmarea ? 
Direcția sanitară răspunde 
ministerului că semnatarul 
reclamației nu are dreptate. 
Nu cunoaștem adevărul în 
această chestiune, dar e fi
resc să ne întrebăm de ce 
se încalcă la Ministerul 
Sănătății dispoziția legală, 
binecunoscută, care interzi
ce trimiterea sesizărilor, 
pentru soluționare, organe
lor criticate ?

In cursul anchetei noas
tre am constatat că în mul
te Instituții rezolvarea scri
sorilor continuă să fie soco
tită și lăsată practic doar 
pe seama birourilor de se
sizări, nu se respectă obli
gația de a se întreprinde 
analize periodice, aprofun
date, asupra conținutului a- 
cestora pentru a descoperi 
cauzele care generează de
ficiențe și a se lua măsuri 
de natură să înlăture apa
riția lor. Tn fond, munca 
cu scrisorile este o sarcină 
complexă care, îndeplinită 
pretutindeni în spiritul unei 
înalte responsabilități civi
ce, contribuie în mod ne
mijlocit la stimularea ini
țiativei maselor, la întări
rea și respectarea unei dis
cipline riguroase în toate 
domeniile activității sociale, 
creînd la toate nivelurile un 
climat de lucru propice dez
baterilor creatoare, partici
pării largi a oamenilor 
muncii la rezolvarea trebu
rilor obștești.

Merele
de aut
cialiștii — zootehnicieni, medici vete
rinari — care, alături de agronomi, 
au adus, o dată cu știința, un nou 
suflu, un nou spor într-o ocupație 
ctl 'tradiție milenară. -Și i-am văzut 
pe Țăranii care îngrijesc animale, din 
tată în fiu, de cîteva mii de ani, 
ascultând cu interes și încredere sfa
turile inginerului de nici 30 de ani ! 
Sensul acestei colaborări? Cantitățile 
din ce în ce mai mari de carne, lînă, 
lapte etc., pe care locuitorii județu
lui le varsă la fondul centralizat al 
statului. Rodul ? Valurile de materie 
primă trec prin halele moderne cu 
productivitate din ce în ce mai r ?e, 
ale noii Fabrici de industrializa z a 
laptelui de la Bistrița. Probabil că 
nu e departe momentul cînd, poate în 
aceeași zonă a orașului, poate în alta, 
sau poate într-o altă localitate, se vor 
ridica abatorul, antrepozitul frigo
rific,^ fabrica de preparate de carne 
— cîteva din zecile de noi unități 
economice preconizate în planul de 
perspectivă al județului.

Perspectivele conțin, de altfel, ar
mătura completă și temeinică a unei 
puternice industrializări, iar particu
laritățile acestea țin seama judicios 
de profilul județului.' Numeroasele 
unități ale industriei locale vor a- 
duce revitalizarea unor vechi și atât 
de utile meșteșuguri artizanale, vor 
recrea faima de odinioară a „bres- 
lașilor" bistrițeni. Sînt prevăzute, de 
asemenea, unități de industrie grea. 
Ele vor contribui la realizarea utila
jelor industriei alimentare, ale con
strucțiilor zootehnice, industriei ma
terialelor de construcție. Cîteva 
unități chimice, profilate pe îngrășă
minte azotoase. vor sprijini campa
nia de ameliorare a solului, dezvol
tarea intensivă a agriculturii județu
lui.

Multi dintre tinerii care rămîneau 
după studii în alte locuri revin a- 
cum_ bucuros „la vatră": c nevoie 
de ei aici ! Ritmurile noi de dezvol
tare pe care le cunoaște județul vor 
face ca în 1975 forța de muncă ne
cesară să fie de aproape două ori 
mai mare ca cea a anului 1965 1 Iată, 
de exemplu, dintre vechile orașe, 
Bistrița, celebru oraș de argintari, 
fierari, tâmplari. Faima și strălucirea 
lui de demult începuseră să dispară. 
Regăsești urmele lor în colecțiile 
muzeului, în cîteva dintre vechile 
clădiri ale orașului, în romanticul 
dar și frigurosul pasaj al vechii pri
mării. Se pun azi, aici, în această bă- 
trînă Bistriță, bazele unei moderne 
capitale de județ. într-o parte a ora
șului — alta decît cea industrială — 
se ridică primele blocuri ale unul 
cartier nou, numit Decebal, care va 
Pu“aȚa., Pîna la sfîrșitul anului, pes- 

~ ' va
co

te 600 de apartamente. Tot aici 
începe construcția complexului 
mercial.

Năsăudenii vor beneficia și ei 
noi, confortabile apartamente, 
orașul în care a învățat 
Gheorghe" v:_'' _ __ ; ___ _
Sîngeorz-Băi, legat de Bistrița prin- 
tr-un drum în curs de corectare si 
asfaltare, s-a lucrat toată iarna la 
clădirea unui prim mare complex sa- 
natorial, de 900 de locuri, căruia îi 
va urma un altul de 600 de locuri. 
Sîngeorzul se pregătește pentru con
fruntarea internațională.

Am bătut județul pas cu pas. I-am 
văzut realizările. Am văzut schelele 
noilor construcții. Am aflat ce te
melii urmează să se pună. Am aflat 
din planurile de viitor ale județului 
despre necesitatea unor centrale de 
termoficare, a extinderii rețelei elec
trice, despre conectarea județului la 
rețeaua de înaltă tensiune a țării... 
Or. această „conectare la rețeaua de 
înaltă tensiune a țării" mi s-a părut 
a fi totodată o metaforă revelatoare 
pentru momentul prin care trece ju
dețul Bisirița-Năsăud. „Țara veche" 
se conectează la marile rețele de 
energie a țării, recepționează șl se 
pregătește să genereze îndoit mari 
energii.

de 
în 

„badea 
vor apărea noi școli. La
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Ritm rapid 
la semănat, 

calitate superioară 
lucrărilor!

Cu toata condițiile cli
matice mai puțin favo
rabile, în numeroase uni
tăți agricole au fost semă
nate suprafețe mari. In ju
dețul Teleorman, de exem
plu, unele cooperative a- 
gricole sînt aproape gata 
cu semănatul porumbului.

în județul Ialomița se 
însămânțează ultimele su
prafețe cu floarea-soarelui 
și s-a trecut la semănatul 
porumbului, lucrare execu
tată pînă joi seara pe 
21000 ha. La cele două 
cooperative agricole din 
'comuna Făcăieni, de e- 
xemplu, pînă joi seara, 
s-au însămînțat aproape 
800 ha cu porumb și, după 
aprecierile specialiștilor, 
care „mizează", în conti
nuare, pe buna funcțio
nare a mașinilor și trac
toarelor, lucrarea se va 
încadra în limitele timpu
lui optim. De asemenea, 
au fost semănate suprafețe 
mari în întreprinderile a- 
gricole de stat Slobozia, 
Bărăganul, Ograda, în co
operativele agricole din 
Vlădeni, Jegălia, Unirea, 
Munteni-Buzău, Miloșești 
ți altele.

Și în județul Ilfov, tem
peratura solului indică 
faptul că se poate lucra cu 
toate forțele la semănatul 
porumbului. La coopera
tiva agricolă din Coșereni, 
unde s-au însămînțat. din 
prima zi 85 ha cu porumb, 
îng. Gh. Filipovici ne-a 
declarat : „Am pregătit te
renul pentru încă 245 ha 
și vom mări, în continua
re, viteza de lucru. Tre
buie să fim mereu cu un 
pas înainte la pregătirea 
terenului, pentru a crea 
front de lucru semănăto
rilor". La Adîncata, am 
găsit-o la cîmp, alături de 
mecanizatori, pe ing. Geor- 
geta Ciucă care controla, 
pas cu pas, calitatea lucră
rilor. într-o singură zi, 
aici, au fost semănate 50 
din cele 650 ha destinate 
culturii porumbului, iar 
lucrările puteau primi ca
lificativul „foarte bine".

Dacă în Bărăgan este în 
toi semănatul poi-umbului, 
în,- Moldova, unde despri- 
m 'ărarea s-a făcut mai 
tirz t, trebuie puse în pă- 
mînt sfecla de zahăr, floa
rea-soarelui și alte culturi 
timpurii. în județul Iași, 
în ultimele zile ritmul de 
lucru a crescut simțitor, 
„în condițiile acestei pri
măveri trebuie să se pro
cedeze cu foarte multă o- 
perativitate, precizează 
ing. Lucian Hatmanu, di
rectorul Direcției agricole 
județene. Noi am indicat 
ca în tot mai multe coope
rative agricole să se lucre
ze cu tractoarele grupate 
pe tarlale mari folosin- 
du-se ziua de lucru de 
cum se luminează și pînă 
seara tîrziu.

într-adevăr. în județul 
Iași, acolo unde munca a 
fost bine organizată, iar 
inginerii agronomi au in
dicat cu precizie unde și 
în ce fel să se lucreze, au 
fost obținute rezultate bu
ne. La cooperativele agri
cole din Lețcani. Dumești, 
Bălțați și altele s-au în- 
sămîntat suprafețe mari. 
In multe locuri. însă, rit

mul de lucru nesatisfăcă
tor se datorește tendinței 
dăunătoare manifestată la 
unii președinți și specia
liști din cooperativele a- 
gricole de a aștepta zile 
mai călduroase. Se pare, 
chiar, că venirea cu întîr- 
ziere a primăverii i-a fă
cut ne unii să piardă no
țiunea timpului, să nu-și 
dea seama că din actuala 
campanie agricolă n-au 
mai rămas decît 10—12 
zile. Cum s-ar putea ex
plica altfel cele petrecute 
la cooperativa agricolă din 
Cîrjoaia, unde în zilele a- 
cestea nu s-a lucrat decît 
spontan ! Nu s-a putut ieși 
la cîmp ? Realizările la 
semănat ale cooperatorilor 
din Cotnari dovedesc con
trariul. Aici s-au terminat 
de semănat. încă Ia 14 a- 
prilie. suprafețele prevă
zute a fi cultivate cu ma
zăre. ovăz, iar în zilele ur
mătoare s-a trecut la în- 
sămînțarea florii-soarelui. 
La Cîrjoaia. inginerul a- 
gronom. Alexei Neaga. în 
loc să cerceteze amănun
țit starea terenului, s-a 
plasat pe poziția că pă- 
mîntul este moale. Lipsind 
cîteva zile din cooperati
vă. a indicat ca lucrările 
în cîmp să nu înceapă de
cît la 15 aprilie. Dar chiar 
și în ziua respectivă, pe 
la orele 11.30. cele 6 trac
toare repartizate Ia discuit 
nu ajunseseră pe tarlale. 
Si cum mai tîrziu a în
ceput ploaia, s-a putut ve
dea cît de nechibzuită este 
tărăgănarea lucrărilor.

Si în alte locuri, rămî- 
nerea în urmă a lucrări
lor se datorește lipsei de 
îndrumare si control pe 
teren din partea specialiș
tilor din cooperativele a- 
gricole. în loc să se afle 
la cîmp. unde să organi
zeze munca la pregătirea 
terenului si semănat, cei 
doi ingineri ai cooperati
vei agricole din Belcești — 
Ion Ciuhureanu si Horațiu 
Chioveanu — se aflau la 
sediu. După informațiile 
lor. la cîmp trebuiau să 
fie „în brazdă" 36 trac
toare. La fața locului si
tuația era cu totul alta. 
După ce a făcut cîteva tu
re cu grapa cu discuri, u- 
nul dintre tractoriști a 
scos tractorul din tarla si 
a plecat cu el în sat. Al
te 6 tractoare stăteau ali
niate la sediul secției de 
mecanizare. în Ioc să lu
creze în cîmp. Dar cine 
să organizeze munca din 
moment ce inginerii agro
nomi preferă să stea la 
sediu ? Acestea nu sînt 
singurele cazuri întîlniteîn 
județul Iași, care dovedesc 
că încă nu se privește cu 
suficientă răspundere pro
blema urgentării lucrărilor 
agricole de primăvară. 
Tov. Hatmanu; directorul 
direcției agricole, ne-a 
vorbit de măsurile care au 
fost luate în vederea in
tensificării lucrărilor. Se 
pune întrebarea : cînd se 
vor materializa aceste mă
suri. din moment ce toc
mai inginerii agronomi, ca
re trebuie să fie iniția
torii aplicării lor. le ne
glijează 1

Si în unele cooperative 
agricole din județul Olt

îndrumarea tehnică din 
partea inginerilor agro
nomi este necorespunză
toare. Sub privirile în
găduitoare ale inginerului 
agronom, la cooperativa a- 
gricolă din Fărcașele, pe 
tarlaua „După, vii", terenul 
a fost pregătit necorespun
zător, cu multe denivelări. 
Mai grav, unica semănă
toare care începuse aici se
mănatul florii-soarelui avea 
o parte din patine nere
glate, din care cauză să- 
mînța rămînea la suprafață. 
O situație similară am în- 
tîlnit și la cooperativa a- 
gricolă din Urzica. Aici 
erau întîrziate semănatul 
florii-soarelui și pregătirea 
terenului pentru porumb, 
dar în afară de aceasta, a 
rămas neînsămftițată o su
prafață de 30 de hectare 
de lucernă. „Pur și simplu 
am uitat" — se scuză ingi
nerul agronom. Este cu pu
tință ca un inginer agronom 
să nu cunoască, pe de rost, 
ce are de realizat coope
rativa agricolă în caTe lu
crează 1

Ca specialiști, inginerii a- 
gronomi din cooperativele 
agricole trebuie să indice, 
pe răspundere proprie, 
prioritatea în executarea 
lucrărilor, metodele cele 
mai potrivite care trebuie 
aplicate. Or, există și ca
zuri cînd ei nu sînt lăsați 
să-și facă meseria. La coo
perativa agricolă din Dridu, 
județul Ilfov, au rămas din 
toamnă nearate 250 hectare 
teren, care trebuie cultivate 
cu porumb. Alexandru Ene, 
inginerul agronom al coope
rativei, a hotărît ca o parte 
din tractoare să lucreze la 
semănatul porumbului, iar 
celelalte la pregătirea 
terenului, pentru ca pămîn- 
tul să aibă timp să se așe
ze. Secretarul comitetului 
comunal de partid a trecut 
peste indicațiile inginerului 
agronom, cerînd ca toate 
tractoarele să lucreze la se
mănat. De ce ? Numai pen
tru considerentul de a 
„raporta" însămînțarea 
unor suprafețe mai mari. 
A grăbi lucrările de se
zon nu înseamnă a neglija 
cerințele agrotehnice ale 
culturilor. O dată stabilit 
modul de lucru de către in
ginerul agronom și condu2- 
cerea cooperativei agricole, 
organizația de partid și alți 
activiști sînt chemați să 
desfășoare în așa fel acti
vitatea politică în rîndul 
mecanizatorilor și coopera
torilor, încît aceștia să 
muncească din plin.

Pentru a se putea recupe
ra rămînerea în urmă se 
cere ca, în fiecare uni
tate agricolă, să se sta
bilească cu cea mai 
mare răspundere ordinea 
de executare a lucrărilor, 
ordine care ar putea suferi 
modificări din cauza condi
țiilor climatice care se 
schimbă de la o zi la alta. 
Cu ajutorul organizațiilor 
de partid să fie mobilizați 
toți cooperatorii la muncă, 
încît pregătirea terenului și 
semănatul să se execute 
fără întirziere și la un înalt 
nivel agrotehnic.

Manole CORCACI, 
Alexandru BRAD, 
Gh. C1RSTEA
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puțin în parte și necesitatea de a se 
urmări și determina cît mai exact 
eficiența economică a cercetărilor 
efectuate.

Analizele efectuate de noi în ulti
ma vreme au scos la iveală și o se
rie de insuficiențe ce țineau de mo
dul în care noi cercetătorii abordam 
temele și livram soluțiile. In unele 
cazuri, greutățile întîmpinate în pro
iectarea sau aplicarea practică a 
unei soluții se datorau și insuficien
tei aprofundări a tematicii, de către 
institut, neabordării tuturor aspecte
lor acesteia, inclusiv cele legate de 
asimilarea în producție a soluțiilor 
vizate. în 1967, institutul rezolvase 
„doar pe jumătate" problemele le
gate de funcționarea instalației de 
încărcare cu jet de plasmă, rămî- 
nînd nerezolvate aspecte impor
tante. In urma criticării pro
iectului, dificultățile amintite au 
fost depășite în cursul anului 1968. 
Astăzi după experimentările efec
tuate, avem certitudinea împlinirii 
eforturilor, instalația fiind lansata 
în fabricație. Beneficiar : Uzina me
canică de utilaj petrolier din Tîrgo- 
viște. în colaborare cu I.C.P.E. (pen
tru sursa de curent) s-a elaborat în 
prezent o instalație experimentală 
pentru racordurile de la prăjinile de 
foraj, temă nominalizată în planul 
de stat. Instalația se va finaliza și 
da în exploatare în 1970, eliminînd 
importul de licență și utilaje, cu re
ducerea concomitentă a consumului 
de racorduri, ceea ce reprezintă eco
nomii de circa 5 milioane lei valută 
numai prin reducerea importului 
unei singure instalații și a tehnolo
giei de încărcare.

— Ce ne puteți spune în legătură 
eu stadiul și procesul de realizare a 
temelor mal importante din planul 
pe acest an ? Aveți cumva unele ob

ȘOCURI EVITABILE
LA PUNCTUL TERMINUS 

AL PRODUCȚIEI ÎNTREPRINDERII

CONTRASTE
„Mina de au!SS

Nu este deloc de prisos dacă ac
centuăm că producția marfă vîndută 
și încasată este unul din indicatorii 
esențiali ai planului, care asigură 
concordanța dintre activitatea între
prinderilor și interesele generale ale 
economiei naționale.

Realizarea sau nerealizarea inte
grală a planului la acest indicator 
evidențiază cu claritate modul în 
care s-a desfășurat procesul de fa
bricație, ritmic sau în asalt, dacă 
producția are sau nu desfacere asi
gurată, dacă corespunde sau nu exi
gențelor calității superioare. Totoda
tă, îndeplinirea planului producției 
marfă vîndută și încasată atestă uti
litatea pentru economia națională a 
mărfurilor fabricate și este un indi
ciu sigur al finalității activității ori
cărei întreprinderi productive.

Dată fiind însemnătatea produc
ției marfă vîndută și încasată, - am 
investigat, la fața locului, în cîteva 
unități industriale, cum se realizează 
sarcinile la acest indicator principal 
al planului.

...Proaspăt vopsite, în așteptarea 
încheierii formelor pentru a fi 
apoi expediate beneficiarilor din 
țară sau de peste hotare, în curtea 
uzinei „7 Noiembrie" din Craiova 
stăteau aliniate remorci-cisternă, 
grape de diferite tipuri, alte mașini 
și unelte agricole. „Este un tablou 
real pe care nu-1 puteai întîlni la 
începutul lunilor ianuarie, februarie 
sau martie, cînd ritmicitatea pro
ducției și a livrărilor purta pecetea 
incertitudinilor din aprovizionare"
— ne spunea inginerul-șef al uzinei, 
tov. Traian Cazimir. Cum se vede, 
în aprilie s-a trecut la o ofensivă ho- 
tărîtă și eficace împotriva tuturor ne
ajunsurilor care în primul trimestru
— mai ales în ianuarie și februarie
— stăruiau și căpătaseră amploare. 
Una din dovezile de necontestat ale 
reușitei o oferă graficul de expediere 
a produselor în decada I a lunii apri
lie. Comparativ cu ianuarie și fe
bruarie, cînd în primele 10 zile în 
dreptul rubricii livrări apăreau spa
ții albe, în aprilie, într-o perioadă 
corespunzătoare, s-a expediat circa 
25 la sută din producția de grape 
stelate, o treime din mașinile pentru 
amendamente, alte mașini și unelte 
agricole. Realizarea planului la pro
ducția marfă vîndută.. și. încasată a 
reintrat într-un ritm normal.

— Se iviseră probleme deosebit de 
dificile în sectorul aprovizionării, a 
adăugat inginerul-șef. Nici un mo
ment, însă, nu ne-a trecut prin 
gînd să cedăm acestor neajunsuri 
cu toate că aveam „justificări" pen
tru a nu ne realiza planul.

Ofensiva de care aminteam a în
ceput cu depistarea unor materiale 
deficitare la alte întreprinderi din 
orașul Craiova, cu trimiterea unbr 
delegați speciali la furnizori, pentru 
a impulsiona livrările. Hotărîtoare 
au fost, însă, strădania oamenilor 
uzinei, efortul general îndreptat 
spre înlăturarea restanțelor. Cînd 
au sosit materialele, la debita
re lucrul a fost organizat în 
trei schimburi. La fel și în sectoa
rele de montaj. Comitetul de partid 
și comitetul de direcție au trecut la 
o urmărire orară a producției, în în
truniri „fulger" stabilindu-se măsu
rile imediate ce trebuiau luate pen
tru ca, în continuare, munca să se 
desfășoare în ritm vioi în toate sec
toarele de activitate. Primul trimes
tru s-a încheiat cu toți indicatorii de 
plan realizați și depășiți. Sarcina la 
producția marfă vîndută și încasată 
a fost îndeplinită în proporție de 101 
la sută, planul trimestrului I repre- 
zentînd 25 la sută din cel anual.

★
— Produsele noastre — pompe de 

diferite tipuri și capacități — se 
vînd Ca pîinea caldă — ne spunea 
tov. Gheorghe Stoica, directorul co
mercial al Uzinei de pompe din 
București. Din păcate, noi nu

reușim să ne aliniem la nivelul ce
rințelor și exigențelor beneficiarilor. 
Atîta timp cît fabricația uzinei este 
dominată de o neritmicitate cronică 
— în luna martie, de pildă, în ulti
mele 5 zile s-a realizat 50 la sută 
din producție — îndeplinirea pla
nului la producția marfă vîndută și 
încasată se află în permanență sub 
semnul nesiguranței.

Și consecințele ? In primul rînd, 
în fiecare perioadă de plan se 
creează o neconcordanță sistema
tică între volumul producției marfă 
realizată și cel al producției marfă 
vîndută și încasată efectiv. Bu
năoară, în timp ce la primul in
dicator s-a înregistrat, în trimestrul 
I, o depășire de 3 procente, la ul
timul planul a fost realizat pe mu
chie — 100 la sută. De aici o se
rie de perturbări în indicatorii fi
nanciari ai uzinei. Datorită lipsei 
unei corelări judicioase între înca
sări și plăți, permanent uzina apare 
cu împrumuturi restante la bancă, 
ce însumează multe milioane de lei.

anchetă economică

La 7 aprilie nivelul lor se ridica 
la 6,9 milioane lei. Pentru toate 
împrumuturile restante, cum bine 
se știe, uzina este obligată -să 
plătească dobînzi penalizatoare. în 
luna martie, de exemplu, prețul de 
cost a fost încărcat cu circa 100 000 
lei, tocmai din cauza acestor pena
lizări păgubitoare.

— Cauzele sînt cunoscute, ne spu
nea directorul comercial al uzinei. 
Nu de o lună sau două, ci de ani de 
zile.

Intr-adevăr, la 10 aprilie se mai aș
teptau de la ministerul de resort 
repartiții pentru 516 tone de dife
rite materii și matei^ale — fontă, la
minate, cocs — necesare producției 
acestui trimestru. Urmează, apoi, 
abaterile repetate ale unor furni
zori de la disciplina contractuală, 
printre care Uzina de mașini elec
trice București și „Electroputere." 
Craiova. într-o măsură au afecțat 
ritmicitatea in fabricație și deficien
țele interne — programarea aproxi
mativă a producției, aprovizionarea 
necorespunzătoare a locurilor de 
muncă — de asemenea, bine cunos
cute de către comitetul de direcție. 
Deci, se cunosc perfect, în amănunt, 
cauzele tuturor fenomenelor negati
ve legate de neritmicitatea din pro
ducție și livrări.

Există vreo justificare raționa
lă la baza acestor fenomene ? 
Nu, nicidecum ! Practicile de a se 
emite cu întîrziere repartiții și de a 
lăsa uzina să se zbată în așteptarea 
lor, de a se încălca în mod sistema
tic disciplina contractuală de către 
unii furnizori (ei fac parte din ace
lași minister) s-au dovedit a fi mai 
puternice decît orice raționament 
economic. Situația uzinei de pompe 
nu vine decît să certifice starea de 
lucruri cu totul anormală — și anu
me că, în diferite întreprinderi 
din Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, problemele aprovi
zionării, ale pregătirii materiale a fa
bricației, ca și cele legate de res
pectarea disciplinei contractuale și 
de cooperare sînt „scăpate din rnînă", 
că, în acest fel, se prejudiciază inte
resele economiei naționale.

★
La o altă unitate industrială — 

întreprinderea de prefabricate Cra
iova — al cărui reviriment în activi
tatea productivă a fost recent rele
vat în ziarul nostru, producția se în
scrie într-o ritmicitate bună: în 
fiecare decadă se realizează circa 33 
la sută din producția unei luni. Pre

misa obținerii aceleiași ritmicități la 
livrări este evidentă. Și, totuși, lu
crurile au luat o întorsătură neaștep
tată. La sfîrșitul trimestrului I, în 
timp ce toți ceilalți indicatori can
titativi au fost îndepliniți, la produc
ția marfă vîndută și încasată a apă
rut o restanță de 8,5 la sută. Ce s-a 
întîmplat ? Directorul întreprinderii, 
tov. ing. Ion Milu, ne-a furnizat o 
serie de explicații.

— Produse au existat din belșug. 
La ora actuală (10 aprilie — n.n.) 
erau terminate panouri pentru circa 
230 apartamente, precum și 21 km 
tuburi premo, 4 000 bucăți chesoane, 
care așteaptă să fie ridicate de bene
ficiari.

— Care sînt acești beneficiari ?
— Trustul local de construcții 

Craiova, o serie de consilii populare 
județene, unități din Consiliul Supe
rior al Agriculturii.

— Ați încheiat contracte cu toți 
beneficiarii ?

— Da, în cea mai mare parte. Din 
nefericire, acestea rămîn simple pe
tice de hîrtie. Mal mult, trustul lo
cal de construcții nu își respectă nici 
măcar propriile angajamente luate 
în fața organelor județene de partid, 
în trimestrul I, din panourile pentru 
146 apartamente contractate, a ridi
cat efectiv numai pentru 89. Sînt însă 
și beneficiari — întreprinderile de 
electricitate Suceava și Ploiești — 
care au refuzat să încheie contracte. 
Pe de altă parte, mai avem pro
duse planificate pe care le fa
bricăm fără să existe reparti
ții de livrare sau contracte. Pro
ducem pe baza unui ordin al minis
trului. Pînă se reglementează, însă, 
raporturile cu virtualii beneficiari, 
noi rămînem cu producția nelivrată.

— Aveți un volum exagerat de 
mărfuri finite imobilizate în curtea 
întreprinderii. Credeți că există so
luții pentru depășirea acestui impas ?

— Noi am căutat și am reușit să 
ne punem la punct fabricația. Și, 
credeți-ne, că s-au depus eforturi 
foarte mari. Nu înțeleg de ce ar fi 
atît de complicat pentru beneficiari 
să-și ridice la termen produsele con
tractate sau să le contracteze pe cele 
comandate; De ce oare trustul lo
cal de construcții sau alți benefi
ciari nu iau măsuri pentru construi
rea unor spatii de depozitare, care 
se pot realiza cu ajutorul unor ba
nale rastele ? Cu toate că am inter
venit și solicitat acest lucru bene
ficiarilor noștri, promițîndu-le chiar 
că le executăm rastelele respective, 
în permanență ne-am izbit de aceeași 
indiferență. în timpul iernii s-a mo
tivat că au existat condiții grele de 
lucru pe șantiere. Nu știm de ce și 
acum, cînd toate motivele obiective 
au dispărut, nu se impulsionează 
ritmul ridicării produselor.

— Cînd veți recupera această în
grijorătoare rămînere în urmă la 
producția marfă vîndută și încasată 7

— Zilnic ar trebui să livrăm pro
duse în valoare de peste 500 000 lei, 
pentru a recupera pînă la sfîrșitul 
acestei luni restanțele la producția- 
marfă vîndută și încasată. Din pă
cate, abia am atins în prima decadă 
cifre de 400 000 lei la livrările zil
nice.

Este de așteptat că factorii de con
ducere ai Ministerului Industriei 
Construcțiilor, organele locale de 
partid vor analiza neîntîrziat situația 
care stăruie de atîta timp Ia între
prinderea de prefabricate din beton 
Craiova și vor lua măsurile necesare 
pentru lichidarea acestei stări de lu
cru anormale. Este inadmisibil ca e- 
forturile colectivului acestei între
prinderi de a munci mai bine, de a 
îndeplini ritmic și integral planul 
la producția marfă vîndută și înca
sată să fie anihilate de diferite nea
junsuri care acționează dincolo de 
porțile ei.

servații de făeut în ceea ce privește 
contribuția și a celorlalți factori che
mați să participe la definitivarea și 
valorificarea lor T

— După părerea mea, la realizarea 
progresului tehnic scontat institutele 
departamentale pot să participe mult 
mai substanțial și mai operativ. Pen
tru aceasta, pe lîngă eforturile pro
prii în ceea ce privește cristalizarea 
unei tematici corespunzătoare rolului 
și profilului lor, trebuie să se mani-

în planul de stat, aș aminti și pe 
cele privind perfecționarea tehno
logiei și asimilarea în fază indus
trială a fabricației de plăcute aș- 
chietoare din carburi de wolfram, 
pe care le efectuăm în colaborare 
cu ICEM-București. Valorificînd a- 
ceastă cercetare. Institutul a realizat 
modele experimentale de scule aș- 
chietoare eu plăcuțe amovibile. 
Prin aplicarea lor în industrie, 
în condițiile fabricației lor cen-

că uneori procesul de valorificare 
este întîrziat de nerespectarea obli
gațiilor contractuale. Astfel, pornind 
de la un brevet inițial obținut de 
Institutul de cercetări și proiectări 
electrotehnice și după cercetări des
fășurate în decursul a trei ani, per- 
fecționînd metoda de lucru, am obți
nut în 1968 un nou brevet privind 
realizarea țevilor cu aripioare ovale 
din cupru, aluminiu sau bimetalice, 
servind la realizarea schimbătoare-

Cercetarea științifică
9 9

feste inițiativă în acest sens și din 
partea beneficiarilor. Aceștia, prin 
laboratoarele, uzinale, pot să asigure 
de multe ori soluționarea unora din
tre nevoile curente, de o importanță 
locală.

Refuzînd categoric în ultima vre
me soluționarea de către institutul 
departamental a tehnologiilor de 
uzină, colectivul nostru se strădu
iește să acorde prioritate probleme
lor de perspectivă ce vor fi ridicate 
de utilajele și tehnologiile de pro
ducție ale uzinelor peste 2—3 ani, 
creînd posibilitatea soluționării lor 
încă înainte de omologarea noilor 
produse. Am șl conceput în acest 
mod colaborarea noastră cu anumiți 
beneficiari, de pildă cu I.C.P.A.T.- 
Brașov. Astfel, avînd în vedere că 
aici se proiectează fabricarea unul 
motor românesc cu ardere internă, 
am contractat încă de pe acum cu 
acest beneficiar soluționarea multor 
probleme puse de tehnologia noului 
produs.

Dintre cercetării* nominalizate

tralizate, eliminînd importul de li
cență pentru tehnologie, importul 
de plăcuțe și reducerea consumului 
de oțeluri pentru scule, se prevăd, 
la scara economiei naționale, eco
nomii. însumînd 450 milioane de lei. 
Considerăm necesară — avînd în ve
dere rezultatele obținute și economi
ile prezumate — trecerea cît mai ra
pidă la fabricația centralizată. de se
rie a acestor scule. Pentru a valori
fică parțial această lucrare de mare 
eficacitate economică, Institutul va 
acorda asistență tehnică cîtorva 
unități productive cu mari con
sumuri (Tractorul-Brașov, „Progre- 
sul“-Brăila, Uzina de automobile 
din Colibași etc.). Pe de altă parte, la 
Baza experimentală de Ia institut se

1 va începe o microproducție a lor care 
să satisfacă măcar parțial nevoile de 
consum, perfecționîndu-se totodată și 
tehnologia de fabricație în serie a 

? acestor scule.
' Lista cercetărilor de mare eficien

ță economică ar putea fi desigur 
prelungită. Trebuie subliniat totuși

lor de căldură din industriile chimi
că, electrotehnică etc. Realizarea ma
șinii proiectate ar asigura fabrica
rea la scară industrială a aces
tor țevi cu aripioare, ar permite, 
pe lîngă eliminarea importului și 
economii de 30 milioane lei, la o 
producție de un milion metri liniari 
de țeava cu aripioare. Totuși, uzina 
„Grivița Roșie" din București, care 
s-a obligat prin contract să furni
zeze cinci subansamble necesare 
construcției acestei mașini, tergiver
sează de aproape zece luni executa
rea lor.

Intrucît fenomenul acesta, al ne- 
îndeplinirii obligațiilor contractuale 
la termenele fixate este încă destul 
de frecvent în relațiile dintre insti
tute și uzine, credem că se impune 
o reglementare mai strictă a penali
zărilor pentru nerespectarea clauze
lor.

— Știm că institutul dv. urmează 
să fie instalat în viitorul apropiat 
într-un nou local. Scontați pe o creș
tere — direct proporțională cu noile

Viorel SALAGEAN

condiții, superioare — a contribuție! 
colectivului la progresul rapid al 
construcției noastre de mașini ?

— Fără îndoială că o dată cu tre
cerea institutului nostru în noul său 
local, în care se va asigura spațiul 
și echipamentul de cercetare la ni
velul cerințelor actuale, colectivele 
de cercetători vor realiza o creștere 
calitativă apreciabilă, atît în pri
vința abordării celor mai complexe 
cercetări cît și a rezultatelor con
crete obținute. într-adevăr, totalul 
investițiilor alocate acestui obiectiv, 
a cărui construcție a început din 
1967, ajunge la 56 milioane lei. Dacă 
ținem însă seama că din aceste alo
cații peste 30 de milioane lei repre
zintă cheltuieli de construcție, este 
ușor de înțeles insatisfacția noastră 
față de încetineala cu care între
prinderea de construcții din prefa
bricate de beton. înțelege să predea 
lucrările. Cu toate insistențele repe
tate, dată fiind rămînerea in urmă 
ce se constată, apare îndoielnică res
pectarea obligației asumată de con
structor de a da în funcțiune pînă 
la 15 mai primele 4 din cele 12 ni
vele ale corpului central. După pă
rerea mea, investițiile făcute în a- 
ceastă construcție se vor amortiza 
cu atît mai repede, cu cît va începe 
mai curînd funcționarea institutului 
în noul său local. Concomitent cu 
ridicarea nivelului calitativ al lu
crărilor, va spori, firește, șl randa
mentul lor economic. La aceasta se 
va ajunge și prin accelerarea pro
cesului de modernizare a dotării, 
în acest sens credem că, după ce se 
va legifera obținerea de fonduri va
lutare proporțional cu economiile 
realizate de cercetare, în acest do
meniu vor fi create noi posibilități 
de afirmare activă, utilă, a institu
tului în rețeaua științifică națională.

Convorbire realizată de 
Lucian SACHELARIE

că prin ela- 
și finalizarea 
studii de or- 
superioară a 

a mun- 
an se 
produc- 

supli-

De curînd, specialiș
tii fabricii de ulei „Ar
dealul" din Cărei au 
calculat 
borarea 
a 7 noi 
ganizare
producției și 
cii, într-un 
va obține o 
tie globală ___
mentară în valoare de 
26 milioane lei și un 
plus de beneficii de 
10 milioane lei. „Ce re
surse au găsit 7 Aceș
tia au o... mină de 
aur"! — se pare că 
au spus unele cadre 
inginerești din alte în
treprinderi, unde efi
ciența acestei acțiuni 
este scăzută. Spe
cialiștii întreprinde
rii de reparații auto 
7 — Satu Mare, la 9 
studii au antecalculat 
o economie de 54 000 
lei anual, cei de la

I.C.t.L. — de 52 000 lei, 
de la fabrica de dan
tele și pasmanterie 
„Solidaritatea" din 
Satu Mare — de...
15 000 lei, iar cei de la 
întreprinderea de pie
lărie „Drum nou", din 
același oraș, o econo
mie și mai mică I Se a- 
preciază că din econo
miile respective nu se 
acoperă nici salariul 
celor care se ocupă de 
organizare! Mai mult 
chiar, specialiștii de la 
întreprinderea jude
țeană de construcții 
— Satu Mare nu și-au 
propus să elaboreze a- 
nul acesta nici un a- 
semenea studiu. Oare 
cadrele însărcinate să 
se ocupe de organizară 
in întreprinderile res
pective n-au acces la 
„mina de aur” a inte
ligenței ?

Utilaje utile, 
devenite inutile

Lucrările de mare 
amploare care se e- 
xecută pe șantierele 
de hidroameliorații 
sînt realizate cu uti
laje de mare randa
ment. care înlocuiesc, 
fiecare, munca a sute 
de oameni. Au fost 
cazuri cînd întîrzierile 
în ce privește darea 
în exploatare a unor 
sisteme de desecări 
au fost motivate prin 
lipsa utilajelor. Lip
sesc într-adevăr 7 Or
ganele de statistică 
ale județului Dolj au 
constatat că la Trus
tul de construcții și 
îmbunătățiri funciare 
nr. 4. Direcția de îm
bunătățiri funciare și 
organizarea teritoriu
lui și Întreprinderea 
de mecanizare și 
transporturi pentru 
îmbunătățiri funciare, 
există 123 mașini, uti-

laje și instalații 
lucru. în valoare 
11 085 000 lei, care stau 
nefolosite pentru
care, în s-au
plătit amortismente în

o 
jumătate de milion de 
lei. Este vorba, între 
altele, de două scre- 
pere cu cupă de 6 mc, 
un greder tractat în 
stare de _________
de peste 8 luni. Se 
motivează 
utilaje n-ar mai fi u- 
tile, că n-ar exista 
tractoare pentru trac
tarea lor etc. Iată 
cum și utilaje utile 
devin inutile printr-o 
repartizare superfici
ală și lipsă de inte
res pentru a fi folo
site. Ar trebui văzut 
cine anume aruncă cu 
atîta ușurință milioa
nele.

sumă de aproape

d» 
de

inactivitate
că aceste

încurcătură care

costa
Vrînd-nevrînd, mem

brii cooperativei a- 
gricole din Butnărești 
s-au îmbogățit. Nu
mai că această îmbo
gățire i-a cam costat. 
Si iată de ce. Ca ori
ce unitate care și-a 
propus să crească a- 
nimale, și cooperativa 
din Butnărești avea 
nevoie de o moară cu 
ciocane, pentru pre
paratul furajelor. Au 
comandat-o încă în 
1967. N-au primit-o și, 
de aceea. în 1968 au 
reînnoit comanda, ce
rînd una cu amestecă- 
tor. Spre bucuria lor. 
la 4 mai 1968 moara 
cu amestecător le-a 
fost livrată de către 
întreprinderea jude
țeană de aproviziona
re a cooperativelor a- 
gricole. Dar iată că la

31 mai s-au mai po
menit cu o moară. 
Expediată pe calea fe
rată. cooperatorii au 
fost nevoiti să o ri
dice pentru a nu fi 
penalizați. Și. bineîn
țeles. să o plătească. 
Sesizată. Uniunea ju
dețeană Neamț a coo
perativelor agricole a 
promis că va repar
tiza moara altei uni
tăți. Dar acest lucru 
nu l-au făcut nici a- 
cum. îndată se îm
plinește anul de cînd 
banii cooperativei a- 
gricole din Butnă
rești stau imobilizați. 
Poate tovarășii 
conducerea 
județene se 
după 
bine
Să o facă, dar nu c# 
banii

din 
uniunii 
conduc 

principiul: mai 
să prisosească...
altora.

Plusuri de gestiune
Prin verificările e- 

fectuate în cursul lu
nii martie a.c., organe
le controlului financiar 
intern din Ministerul 
Industriei Alimentare 
au dezvăluit (la 12 u- 
nități industriale) plu
suri în gestiune în 
valoare de 1 336 538 
lei. Majoritatea pro
vin din înregistrări 
eronate la predarea 
mărfurilor din maga
zii, din recepții neco- 
respunzătoare. din ra
portarea unor indici în

funcție de limita su
perioară a consumuri
lor specifice normate 
și nu (cum ar fi nor
mal) din rezultatele 
concrete ale produc
ției. Fiind vorba cel 
puțin de un stil de 
muncă haotic (pentru 
a nu mai vorbi de 
posibilitățile de sus
tragere create astfel) 
lăsăm problema să o 
rezolve organele com
petente. Si în primul 
rînd ministerul tutelar 
să tragă concluziile 
care se impun.

locul cu milioanele
O fabrică de confec

ții, una de amidon și 
alta de șuruburi, un 
siloz de cereale de 
mare capacitate vin să 
întregească profilul e- 
conomic al orașului Tg. 
Secuiesc. Stația C.F.R. 
de aici trebuie și ea 
să se dezvolte. Traficul 
de mărfuri va crește 
mult. In 1971, volumul 
de transport pe C.F.R. 
prin stația respectivă 
va fi de 3 ori mai mare 
decît cel din anul tre
cut. Pentru a rezolva 
problema, Institutul de 
proiectări căi ferate 
București a propus mai 
multe variante, cea 
mai ieftină însumînd 
4 milioane lei. Dar 
organele Direcției re
gionale C.F.R. Brașov 
nu sînt de acord și, 
largi la ..baierile pun
gii", solicită 5 milioa
ne lei. Direcția planifi
cării din cadrul minis
terului de resort are 
altă părere : „Trebuie 
să vă încadrați în 
suma de 2 380 000 lei". 
Brașovenii încearcă să

explice că la mijloc se 
află o eroare gravă și 
că suma de 2 380 000 lei 
a fost luată, în mod 
greșit, dintr-un studiu 
întocmit în 1966, neavi
zat de Direcția regio
nală C.F.R. Brașov, și 
care nu fine seama de 
traficul ce trebuie a- 
tins în stația din Tg. 
Secuiesc.

Planificatorii 
traatacă 
celor de 
înceapă 
cadrul 
2 380 000 
ca, ulterior, să se vadă 
ce e de făcut. Lucrări
le de dezvoltare a sta
ției C.F.R. Tg. Secuiesc 
întîrzie, iar dialogul 
între Brașov și Bucu
rești 'continuă. Desi
gur, nu ne putem juca 
cu milioanele. Dar în
ceperea lucrărilor nu 
mai poate fi amînată 
la nesfîrșit. N-ar fi 
mai înțelept, mai ra
țional, ca dialogul pre
lungit să fie cît mai 
repede înlocuit cu so
luții viabile, eficiente ?

con
ți recomandă 
la Brașov să 
lucrarea 
sumei

lei,
în 
de 

urmînd
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Din cuvîntul părticipanților la discuții
In cadrul dezbaterilor prilejuite de cea de-a VII-a Conferință a 

Uniunii Asociațiilor Studențești din România se exprimă adeziunea 
plenară a tineretului nostru studios la politica internă și externă a 
partidului, recunoștința fierbinte pentru atenția și grija pe care con
ducerea de partid și de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, le 
acordă creării unor condiții tot mai bune de studiu și de viață stu- 
dențimii. Totodată, vorbitorii au exprimat hotărîrea zecilor de mii de 
tineri aflați pe băncile facultăților de a-și afirma prezența în viața 
social-politică a țării, de a participa tot mai activ la înfăptuirea poli
ticii partidului, făcînd astfel dovada înțelegerii depline a responsabi- 

■ I lității lor sociale și cetățenești.

„Adeziunea noastră entuziastă la întreaga 
politică a partidului și statului"

Momentul istoric în care au loc 
lucrările conferinței noastre este 
dintre cele mai importante, deoa
rece întregul popor st pregătește 
pentru cea de-a XXV-a aniversare 
a eliberării patriei — a spus studen
tul Dan Bîrliba, de la Facultatea 
de filozofie din București. Tinere
tul nostru studios își reafirmă și cu 
acest prilej deplina sa adeziune față 
de politica internă și externă a 
partidului și statului. Adeziunea a- 
ceasta este cu atît mai motivată cu 
cît în politica partidului și statului 
nostru, în genere, perfecționarea 
conținutului și formelor de activi
tate universitare favorizează parti
ciparea activă a studentului la viața 
poporului și patriei sale. Studentul 
nostru nu este numai intelectualul 
de mîine, ci totodată cetățea
nul de astăzi — integrat armo
nios într-un flux de probleme și de 
atitudini care caracterizează un po
por întreg. Intrucît adeziunea noas
tră la politica partidului și statului 
nu se face mecanic, ci trece prin fil
trul motivării conștiente, putem 
vedea clar în actul de adeziune un 
act de profundă libertate, de deli
berare firească, de răspundere în
țeleasă.

Toți studenții țării, români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — a spus Brand! Waltraut, 
studentă la Institutul politehnic din 
Timișoara — sîntem chemați să 
contribuim la materializarea u- 
aor visuri și idealuri pentru 
care glorioșii noștri înaintași și-au 
dat viața; sîntem chemați, alături 
de întregul popor, să desăvîrșim e- 
dificarea orînduirii socialiste. De a- 
ceea, celor ce ne acordă toată încre
derea, celor ce-și pun în noi speran
țele viitorului luminos trebuie să le 
răspundem prin muncă pasionată, 
asiduă, perseverentă, astfel ca a- 
tunci cînd viața ne va deschide 
ooarta ei minunată să răspun
dem cu fruntea sus că ne putem in
tegra activ în opera de construire a 
socialismului și a comunismului. 
Vreau să mulțumesc aici, în numele 
tuturor studenților timișoreni, con
ducerii partidului și statului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, pentru părinteasca grijă, pen
tru permanenta preocupare cu care 
ne înconjoară.

Referindu-se la unele aspecte ale 
activității internaționale a U.A.S.R., 
Vlihai Stoica, vicepreședinte al con
siliului U.A.S.R., a spus între altele :

Muncă pasionată, asiduă, la nivelul 
exigențelor invățămîntului modern

Numeroși participanți la discuții s-au referit pe larg Ia principala 
preocupare a studenților și organizațiilor de tineret din facultăți — 
studiul perseverent pentru însușirea temeinică a profesiunii alese.

Aplicarea Directivelor Comitetu- 
ui Central cu privire la dezvoltarea 
nvățămîntului și a Legii invățămîn- 
cului — a spus printre altele stu
dentul Ion Amăriuță, de la Institutul 
oolitehnic din București — a creat, 
in instituțiile de învățămînt, un ca
dru deosebit de prielnic îmbogă
țirii și aprofundării studiului. Con
siderăm însă că sub aspectul legă- 
■ii de practică, de viață, a studiului 
nai sînt necesare unele perfecțio- 
îări. Ar fi de dorit ca Ministerul 
nvățămîntului să manifeste o pre- 
>cupare mai intensă în această di
recție, ținînd seama, în mai mare 
năsură, de realitățile social-econo- 
nice din țara noastră, de cerințele 
)e care le ridică producția în fața 
toilor absolvenți ai instituțiilor de 
nvățămînt. Aș propune — a spus, 
n aceeași ordine de idei, și tovarășul 
Aurel Mărtoiu, student la Institutul 
agronomic din Timișoara — ca foru
rile de resort să studieze posibilita
tea ca unitățile economice cele mai 
bune, cele mai reprezentative, să 
servească drept centre de documen
tare științifică și de desăvîrșire a 
pregătirii de specialitate.

Avem condiții din ce în ce mai 
bune pentru o temeinică pregătire 
de specialitate și avem conștiința 
faptului că ele ne sînt asigurate prin 
grija partidului și statului, prin efor
turile întregului nostru popor, — a 
spus tovarășul Mihai Rogoșcă, din 
centrul universitar Tg. Mureș. în
treaga muncă politică desfășurată de 
organizația noastră va fi orientată și 
mâi mult în așa fel îneît pregătirea 
profesională și disciplina să devină 
pentru toți studenții probleme de 
conștiință.

Subliniind necesitatea ca în pro
cesul de învățămînt să se țină seamă 
în mai mare măsură de problemele 
specifice fiecărui an de studii, tova
rășul Petre Brînzaș, președintele 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din centrul universitar Cluj, 
a spus, între altele : Rezultatele 
slabe ale unor studenți din anul 
I demonstrează că este nevoie 
să fim mai intens preocupați 
de integrarea acestora în spe
cificul vieții universitare, începînd 
cu indicațiile în ce privește luarea 
notițelor și terminînd cu introduce
rea în tehnica de muncă în biblio
tecă. Exprimînd interesul studenți
lor pentru cunoașterea celor mai 
valoroase creații științifice din 
țara noastră și de peste hotare, 
studenta Florentina Siman, de la

Un conținut bogat activității politico- 
educative a organizațiilor studențești

Participanții la dezbateri fac numeroase referiri la activitatea or
ganizațiilor studențești, analizează propunerile făcute în Raportul 
U.A.S.R. pentru adoptarea unei structuri organizatorice specifice 
vieții studențești.

Organizațiile de tineret din facul
tăți sînt chemate să desfășoare o 
bogată activitate politico-educativă. 

Raportul prezentat și dezbaterile din 
cadrul conferinței noastre scot în 
evidență maturitatea politică și res
ponsabilitatea cu care studențimea 
patriei noastre abordează problemele 
fundamentale ale vieții interne și 
internaționale, adeziunea sa unani
mă și plenară la politica externă 
promovată de Partidul Comunist Ro
mân, de Comitetul său Central, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După ce a relevat că U.A.S.R. si
tuează în centrul activității sale in
ternaționale''dezvoltarea și adîncirea 
continuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească cu organizațiile 
studențești din toate țările socialiste, 
că U.A.S.R. depune eforturi pentru 
lărgirea relațiilor sale cu organiza
țiile studențești din celelalte țări ale 
Europei, Africii, Asiei și Americii, 
vorbitorul a spus : Ca membră fon
datoare a U.I.S., U.A.S.R. ia parte 
la activitatea acestei organizații, mi- 
litînd pentru dezvoltarea cooperării, 
pentru stabilirea între organizațiile 
membre a unor relații bazate pe de
plina egalitate în drepturi, pe încre
dere. stimă și respect reciproc, pen
tru respectarea principiilor democra
tice în U.I.S. Astăzi cîștigă tot mai 
mult teren poziția exprimată de 
U.A.S.R., că U.I.S. poate să contribuie 
la rezolvarea problemelor specifice 
ale tineretului universitar numai ac- 
ționînd potrivit rolului pentru care 
a fost creată — acela de a facilita 
și coordona pe plan internațional ac
tivitatea unor organizații studențești 
autonome, egale în drepturi, care își 
stabilesc în mod independent căile 
și formele de activitate corespunză
tor interesului studențimii din țara 
respectivă, cauzei progresului și păcii 
în lume, înlăturîndu-se practicile 
de impunere a unui anumit punct 
de vedere.

După ce a prezentat un amplu ta
blou al condițiilor tot mai bune de 
muncă și viață create tineretului 
studios. Viorica Bordeianu, studentă 
la Universitatea din Iași, a spus : 
Trăim și învățăm într-o tară li
beră, prosperă, făurită prin lupta 
și munca a zeci și zeci de ge
nerații, ne bucurăm de condiții de 
viață la care nu se puteau gîndi în 
tinerețea lor înaintașii noștri. De 
aceea, vom dărui patriei tot ce avem 
mai bun, toată puterea minții și for
țele noastre, ei îi vom închina ela
nul și năzuințele noastre tinerești.

Institutul pedagogic din Pitești, și 
studenta Maria Șutea, de la Institu
tul pedagogic din Suceava, au pro- 
pus ca în centrele lor universitare să 
fie invitați mai des valoroși oameni 
de știință.

în instituțiile de învățămînt supe
rior s-au luat o serie de măsuri pri
vind îmbunătățirea planurilor de în
vățămînt, s-au introdus discipline de 
bază și facultative — a spus prof, 
dr. Ion Șandru, prorector al Uni
versității „Al. I. Cuza“ din Iași. 
Semnificația acestei lărgiri a disci
plinelor facultative n-a fost însă pe 
deplin înțeleasă de toți studenții. 
Vorbitorul a abordat în continuare 
unele aspecte ale organizării acestor 
cursuri si a relevat necesitatea ca 
studenții să acorde o mai mare a- 
tenție studiului limbilor străine.

In cuvîntul său tovarășul Radu 
Popa din Iași a spus : Cred că e 
necesară și îmbunătățirea actua
lului regulament privind organi
zarea și funcționarea cercurilor 
științifice studențești care reflectă o 
concepție depășită asupra legăturii 
studiului nostru teoretic cu practica, 
asupra rostului cercetării științifice 
a studenților. Totodată, ar fi nece
sară stimularea „birourilor studen
țești de proiectare".

O serie de vorbitori s-au referit 
la modalitățile prin care se pot rea
liza mai buna organizare, îndrumare 
și valorificare a cercetării științifice 
studențești. Tovarășii Ileana Pîr- 
van, din centrul universitar Galați, 
Gabriela Bîrsan, de la Institutul pe
dagogic din Bacău, și Petre Cruceat 
din Brașov au făcut unele propuneri 
cu privire la familiarizarea studen
ților. încă de pe băncile facultăților, 
cu metodele moderne de investigare 
științifică, între altele prin crearea 
unor cursuri facultative care să pre
zinte metodica cercetării științifice.

Vorbind în numele cadrelor didac
tice prof. dr. docent Ștefan Fascii, 
membru corespondent al Academiei, 
rectorul universității „Babeș-Bolyai“ 
din Cluj, a arătat că întregul corp 
profesoral vine în întîmpinarea do
rinței firești a studențimii de a se 
pregăti temeinic pentru muncă și 
viață. Vorbitorul a subliniat necesi
tatea ca preocupările corpului didac
tic pentru perfecționarea procesului 
de învățămînt să fie susținute prin- 
tr-o muncă tot mai intensă a tine
retului de a-și îndeplini cu cinste 
îndatoririle studențești de azi și o- 
bligațiile profesionale și cetățenești 
de mîine, închinate înfloririi patriei 
noastre socialiste.

să sprijine formarea etică și civică 
a studenților, cultivarea unei atitu
dini înaintate și comportări exem

plare în viață și societate — a spus 
tovarășul Florin Popa, student la In
stitutul de medicină și farmacie din 
București. Totodată vorbitorul și-a 
exprimat acordul față de măsurile 
propuse — în spiritul Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. — cu privire la 
munca educativă în rîndurile tine
retului — ca în viitor întreaga acti
vitate obștească a studenților să se 
desfășoare în cadrul asociațiilor, ca 
formă specifică de organizare a 
U.T.C. în școala superioară.

Relevînd unele activități interesan
te. eficiente, tovarășul Nicolae Buj- 
doiu, din Brașov a menționat: Nu ne 
putem însă mulțumi cu acțiunile 
organizate pînă acum în cercurile 
noastre de discuții, la ateneele stu
dențești. Dorința și obligația noastră 
este să realizăm o permanentizare a 
acestor preocupări, să le asigurăm 
un cadru cît mai adecvat și contri
buția unor cadre competente și cu 
o înaltă pregătire ideologică. Noua 
structură organizatorică propusă în 
conferință vine în întîmpinarea 
acestui deziderat major.

Partidul a încredințat ca o sarcină 
importantă asociațiilor studențești să 
se ocupe nemijlocit și de problemele 
social-gospodărești — a spus stu
denta Kelemen Edita de la Institu
tul de medicină și farmacie din Cluj. 
Asociațiile studențești sînt deci da
toare să manifeste mai mult spirit 
gospodăresc în administrarea bunu
rilor materiale aflate la dispoziția 
tineretului studios, stimulînd grija 
studenților pentru păstrarea și folo
sirea intensivă a bazei materiale 
culturale și sportive universitare.

Considerăm — a spus studenta Ni- 
culina Moldoveanu din Constanța — 
că raportul prezentat în fața noastră 
la conferință a reliefat pregnant ac
tivitatea U.A.S.R. și că el este un 
document care a analizat cu spirit de 
răspundere munca asociațiilor stu
denților. Ne manifestăm adeziunea 
față de propunerile care au fost pre
zentate în legătură cu noul proiect 
de Statut al U.A.S.R., acesta reflec-' 
tînd o treaptă superioară în com

Opțiune fermă pentru o cultură militantă, 
inspirată din realitățile societății 

noastre socialiste
Din amplele discuții purtate în cel mai înalt for al studențimii se 

desprinde că interesul pentru valorile consacrate ale artei și litera
turii naționale și universale se împletește strîns cu interesul tinere
tului universitar pentru mișcarea vie, actuală a culturii noastre, le
gată strîns de aspirațiile poporului nostru, cu atît mai mult cu cît un 
însemnat număr de studenți participă cu propriile lor creații la flu
xul înnoitor al artei și literaturii. Opiniile exprimate de la tribuna con
ferinței dovedesc opțiunea fermă a studențimii pentru o artă izvorîtă 
din realitățile contemporane ale societății socialiste, purtătoarea unui 
adînc mesaj umanist, artă la temelia căreia se află gîndirea filozofică 
marxistă.

In cuvîntul său, tovarășa Lăcră
mioara Popovici, din Timișoara, con
sideră că formarea unor oameni pre
gătiți multilateral, indiferent de spe
cificul institutului ce-1 urmează, se 
poate realiza numai printr-o îmbi
nare armonioasă a specialității cu o 
bogată cultură. Un adevărat inte
lectual, un om al zilelor noastre tre
buie să fie un bun specialist, dublat 
de un cunoscător al valorilor de artă 
creată de omenire de-a lungul 
veacurilor. Apoi vorbitoarea a insis
tat asupra necesității ca instituțiile 
noastre de cultură să ducă o intensă 
muncă educativă pentru a da posi
bilitate tinerei generații să discearnă 
cu spirit critic adevăratele valori ale 
artei de produsele la „modă", efe
mere, lipsite de conținut, ce nu co
respund structurii morale a tinere
tului nostru, înaltelor sale aspirații, 
sănătosului său profil moral.

Oprindu-se în cuvîntul său asupra 
unor preocupări actuale ale studen
țimii băimărene, tovarășul Constan
tin Corniță a făcut ample referiri la 
viața artistică, literară și culturală 
din institut. După ce a trecut în 
revistă activitatea cenaclului literar 
„Liviu Rebreanu", ca una din formele 
cele mai accesibile pentru statorni
cirea gustului și înclinațiilor pentru 
frumos, vorbitorul a făcut unele ob
servații critice la adresa unor pu
blicații literare în ale căror pagini 
își fac loc adeseori creații ambigue, 
lipsite de claritate. Or, arta, indi
ferent de gen, trebuie să prezinte 
omenescul ; adevărata artă presupune 
desigur căutări, întrebări, răspunsuri, 
frămîntări și soluții, ancorarea ei în 
viața de zi cu zi. Arta ca generali
tate a lumii presupune prin finali
tatea sa imperativul accesibilității și 
în raport cu tradiția care-i amplifică 
sensurile în totul național și univer
sal. In continuare, vorbitorul a fă
cut unele observații cu privire la 
scopul educativ pe care trebuie să-1 
urmărească spectacolele de teatru, 
cinema și de televiziune ce au dato
ria să aducă o contribuție importantă, 
eficientă la formarea conștiinței co
muniste a tinerei noastre generații, 
la cultivarea unor înalte trăsături 
morale proprii omului nou. Vorbi
torul a subliniat necesitatea ca pro
blemele tineretului universitar să 
aibă o mai largă audiență în acti
vitatea instituțiilor respective.

Doresc să revin asupra uneia din
tre problemele dezbătute cu compe
tență în raport și intervențiile cole
gilor mei și anume asupra modului 
în care presa literară și unele pro
ducții artistice reflectă preocupările 
tineretului universitar, viața literară 
din cenaclurile facultăților — a spus 
tovarășul Emilian Stancu, vicepre
ședinte al Consiliului U.A.S.R. Cri
tici justificate, la care subscriu, au 
fost aduse mai ales modalităților cul
tivate de unii tineri poeți și proza
tori, care nu sînt ajutați în forma
rea lor, ci, dimpotrivă, le este încu
rajată de critica literară găz
duită în unele reviste nota de te
ribilism. Ei nu sînt îndrumați sufi
cient spre a cunoaște mai bine tra
diția frumaasă a literaturii române. 
Frezenți în paginile literare, aceștia 
sfidează de multe ori opinia colegi
lor, a profesorilor, bunul gust. 
De aceea, socotesc necesară o legă
tură permanentă, activă, între con
ducerile revistelor și cenaclurilor, nu 
numai la ședințele cenaclurilor, ci la 
toate manifestările artistice inițiate 
de organizațiile de tineret din facul
tăți. In acest sens, considerăm de 
mare ajutor sprijinul pe care am 
putea să-1 primim direct din partea 
Uniunii Scriitorilor cu care, de alt

plexul activității desfășurate în rîn
durile tineretului studios.

Tovarășul Ignat Moise din Ora
dea a făcut propunerea ca, pe vii
tor, membrii comitetului executiv, 
activiștii din aparatul de îndrumare 
și control al Consiliului U.A.S.R. să 
se deplaseze mai des în centrele 
universitare mai mici, ajutînd consi
liile asociațiilor studențești în înde
plinirea atribuțiilor ce le revin.

Analiza activității organizațiilor 
noastre de tineret — a spus prof, 
univ. Răzvan Prișeu, secretar al co
mitetului de partid de la Institu
tul de medicină și farmacie din 
București — a scos în evidență im
plicit cerința ca în conducerea și 
îndrumarea lor de către organizații
le de partid să se acorde un spri
jin mai eficient și mai concret pen
tru înlăturarea unor manifestări de 
formalism și rutină care se mai ob
servă pe alocuri. Sîntem conștienți 
că în toate activitățile studențești — 
a spus vorbitorul — fiind vorba de 
contacte umane nemijlocite, elemen
tul valorii umane al corpului profe
soral, pregătirea sa profesională, au
toritatea sa morală, exemplul per
sonal sînt elemente indispensabile 
ale eficienței procesului formativ.

O expresie a democrației universi
tare, o nouă dovadă a încrederii ce 
ni se acordă și o ridicare a presti
giului organizațiilor de tineret din 
facultăți — a spus studentul Victor 
Surdu de la Institutul agronomic 
din Iași — o constituie reprezenta
rea studențimii în senate și consilii 
profesorale. Ca reprezentanți în a- 
ceste foruri de conducere universi
tare sîntem datori să fim bine infor
mați, să cunoaștem părerile și propu
nerile colegilor noștri, să analizăm 
situațiile cu maturitate și, pentru a 
fi cît mai competente, .propunerile 
ce urmează să le facem în consiliu 
trebuie să fie pe cît posibil elabo
rate prin consultarea sistematică a 
studenților, a birourilor organizații
lor de tineret din fiecare an de 
studii.

fel, am început să colaborăm în acest 
an universitar. ■ .

Ca viitori creatori ai valorilor 
artistice — a arătat Zamfir Dumi
trescu, student la Institutul de Arte 
plastice București, e necesar să a- 
cordăm o deosebită atenție pregă
tirii noastre în spiritul responsabili
tății sociale a artistului. Filozofia 
marxist-leninistă a stabilit cu clari
tate natura relației artist-societate, 
dovedind imposibilitatea dezvoltării 
sale în afara vieții, a societății. Ur- 
mînd principiile ideologice ale parti
dului, noi, ucenicii frumosului, avem 
misiunea de a fi continuatorii tra
dițiilor strălucite ale artei plastice 
românești, de a deveni exponenții 
pe plan artistic ai societății româ
nești. întregul nostru popor, studen
țimea, tînăra generație așteaptă de 
la creatorii de frumos realizări care 
să oglindească avîntul României so
cialiste. Vorbitorul a insistat asupra 
necesității de a se acorda mai multă 
atenție mesajului educativ al crea
țiilor de artă plastică, literatură și 
cinematografie. Discutînd problema 
majoră a ancorării artei în contem
poraneitate, a legăturii sale perma
nente cu valorile perene ale trecu
tului, vorbitorul și-a exprimat în
crederea că tinerii creatori vor sti 
să îmbogățească continuu tezaurul de 
valori al culturii noastre, că vor fi 
exponenții de mîine ai artei socia
liste. Lor le revine — artiștii cetă
țeni de mîine — misiunea ca splen
dorile culturii române socialiste să 
se adreseze umanității de pretutin
deni. Apoi vorbitorul s-a referit pe 
larg la necesitatea pregătirii ideolo
gice în spiritul filozofiei marxist-le- 
niniste a viitorilor creatori de fru
mos care acum se află pe băncile 
facultății.

Salutînd conferința în numele U- 
niunii Scriitorilor, prozatorul Ștefan 
Bănulescu, vicepreședinte al Uni
unii Scriitorilor, a spus printre alte
le : Scriitorul s-a simțit și se simte 
mereu legat de destinul tinerilor oa
meni de carte, în care se întîlnesc 
îngemănate marile îndrăzneli cu 
maxima responsabilitate. Lucrările 
conferinței dumneavoastră au avut 
un mare ecou, ele fiind dedicate 
scopurilor nobile de instruire, edu
cație și responsabilitate civică, cu 
atît mai prețioase azi, cu cît ele se 
împlinesc într-un climat de conti
nue transformări înnoitoare ale tă
rii noastre socialiste, de afirmare 
viguroasă a demnității poporului 
nostru, a idealurilor sale constructi
ve de pace, înțelegere și respect care 
se fac tot mai mult auzite în zbuciu
mata lume .contemporană.

Serioasele dumneavoastră preocu
pări și răspunderi, atît de strîns le
gate de destinul și mîndria patriei 
noastre socialiste, ne adîncesc nouă, 
scriitorilor, sentimentele de respect 
și de mare nădejde în munca dum
neavoastră, în inteligenta și elanu
rile dumneavoastră.

în cuvîntul de salut pe care scrii
torii vi-1 adresează cu căldură și e- 
moție, vă rugăm să primiți și măr
turisirea deplinului nostru sprijin 
pentru aspirațiile dumneavoastră 
frumoase și demne și să credeți că 
exigentele tot mai sporite ale lite
raturii de azi au în bună măsură în 
vedere exigențele dumneavoastră de 
oameni cultivați, perspectivele dum
neavoastră luminoase pregătite cu 
atîta grijă de societatea noastră so
cialistă, deschise larg spre împli
nirea unui viitor pe care vi-1 dorim 
din toată inima pătruns mereu de ti
nerețe, de îndrăzneală, de sete ne
stinsă pentru învățătură și înaltă 
omenie.

Salutul adresat 
de acad. Ștefan Bălan, 
ministrul invățămîntului

După ce a adus tuturor studenților 
din țara noastră un salut cordial, 
ministrul învățămîntului, acad. Ștefan 
Bălan, și-a exprimat convingerea că 
hotărîrile care vor fi adoptate de 
conferință vor oferi studențimii 
noastre un program ferm de muncă 
și vor contribui la îmbunătățirea ac
tivității universitare.

Vorbitorul a arătat în continua
re că. în prezent, pe baza direcțiilor 
principale de dezvoltare a învăță
mîntului, elaborate de conducerea 
partidului nostru, se aplică o sea
mă de măsuri referitoare la profi
lul, organizarea și conținutul învăță
mîntului superior. In acest context se 
urmărește formarea specialiștilor de 
înaltă calificare prin asigurarea unui 
larg orizont de pregătire, prin diver
sificarea structurii și a duratei stu
diilor, prin mai strînsa legare a șco
lii superioare de cerințele actuale ale 
economiei și culturii. Totodată s-au 
creat facultăți și secții noi, s-a re
structurat învățămîntul universitar, 
a fost organizat și va fi încă extins 
învățămîntul pentru subingineri. Au 
fost stabilite, pentru toate facultățile 
si secțiile de specializare, noi planuri 
de învățămînt care se vor aplica. în
cepînd cu anul universitar viitor. 
Noile planuri realizează o concen
trare a studiului pe disciplinele 
fundamentale, o grupare mai ju
dicioasă a disciplinelor obligatorii, 
la alegere și facultative, o mal 
bună eșalonare a examenelor ; 
se generalizează susținerea exa
menului de stat pe baza lucră
rii de diplomă. In același timp, 
se urmărește perfecționarea meto
delor de predare, stimularea dezba
terilor în seminarii, îmbunătățirea lu
crărilor de laborator și de întocmiră 
a proiectelor.

Cu participarea largă a cadrelor 
didactice de specialitate sînt pregă
tite noi programe de învățămînt, 
care să asigure modernizarea con
ținutului cursurilor și să redea ele

Cuvîntarea tovarășului Ion Iliescu, 
prim-secretar al C. C. al U.T.C., . 

ministru pentru problemele tineretului
Transmițînd conferinței, tuturor 

delegațllor și invitaților, întregii stu- 
dențimi urări de salut din partea 
Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist, din partea întregu
lui tineret al patriei noastre, primul 
secretar al C.C. al U.T.C. a spus :

Cea de-a VII-a conferință a Uniunii 
Asociațiilor studențești constituie un 

’ eveniment de seamă în viața studen
țimii noastre, în viața organizației 
noastre revoluționare.

Conferința dv., conferința noastră, 
se bucură de o deosebită atenție din 
partea conducerii de partid și de stat, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, din partea în
tregii opinii publice. Aceasta este o 
expresie directă a încrederii cu care 
este înconjurată studențimea noas
tră, formată din fii ai oamenilor 
muncii — fii de muncitori, țărani, 
intelectuali, considerați ca o forță 
socială activă a societății noastre 
socialiste în plină dezvoltare.

Aș sublinia în mod deosebit spiri
tul militant în care s-au desfășurat 
dezbaterile conferinței, poziția de 
angajare hotărîtă. conștientă a stu
dențimii noastre în slujba cauzei 
partidului, în slujba cauzei construc
ției socialiste, comuniste, în slujba 
progresului și prosperității patriei 
noastre.

Conferința a prilejuit un amplu 
bilanț al activității studențimii noas
tre, al organizațiilor U.T.C. și Aso
ciațiilor studenților, bilanț în gene
ral pozitiv.

Așa cum s-a subliniat și în raport, 
activitatea organizației noastre în 
perioada analizată s-a bucurat de 
ambianța favorabilă creată de măsu
rile luate de conducerea partidului și 
statului nostru, de aplicarea Direc
tivelor C.C. al P.C.R. și a noii Legi 
a învățămîntului.

Aceasta a fost., de asemenea, pe
rioada în care ne-am străduit cu 
toții să dăm viață măsurilor cuprinse 
în Hotărîrea C.C. al partidului nostru, 
din noiembrie—decembrie 1967, cu 
privire la activitatea educativă în 
rîndurile tineretului.

în mod firesc în centrul dezbate
rilor conferinței s-au aflat proble
mele activității profesionale, îndato
rirea politică fundamentală a organi
zației noastre.

Ideea . fundamentală care s-a des
prins din aceste dezbateri și care 
trebuie să călăuzească activitatea 
noastră de viitor este necesitatea 
strădaniilor pentru crearea unui cli
mat de muncă și înaltă responsabili
tate, a unei activități sistematice de 
studiu.

în perioada imediat următoare 
stau sarcini deosebite în fața orga
nizațiilor noastre pentru buna pre
gătire și desfășurare a sesiunii de 
vară a acestui an universitar, pen
tru ca efortul depus pînă acum de 
organizațiile noastre,! de corpul di
dactic să se soldeze cu rezultate su
perioare.

în cadrul conferinței s-a subliniat 
pe bună dreptate rolul pe care-1 are 
în formarea viitorului intelectual 
pregătirea sa politicc-ideologică, e- 
ducatia sa morală, formația cultural- 
artistică. Este necesar, în acest scop, 
să asigurăm orientarea, activității po
litice de propagandă mai ales spre 
o bună informare a studenților, spre 
dezbaterea problemelor fundamen
tale — teoretice și practice — ale 
politicii partidului noslru.

în legătură cu marile probleme 
ale vieții internaționale contempo
rane, privind perfecționarea relațiilor 
între țări socialiste independente și 
suverane, dezvoltarea mișcării comu
niste contemporane, dezvoltarea miș
cării revoluționare, a mișcării de
mocratice contemporane, privind 
bazele relațiilor internaționale între 
state în lumea actuală, partidul nos
tru are o poziție activă, aduce o 
contribuție bogată la îmbogățirea 
gîndirii și experienței comune a miș
cării comuniste contemporane. Cu
noașterea și studierea atentă a aces
tor probleme trebuie să re afle în 
centrul activităților noastre politice.

In continuarea cuvîntului său, to

mentele importante și de sinteză ale 
acestora. S-a intensificat editarea 
manualelor pentru învățămîntul su
perior, extinzîndu-se această activi
tate, pe plan local, în cît mai mul
te centre universitare. Pentru anul 
1969 sînt prevăzute 179 titluri pe 
plan central și peste 600 de titluri pe 
plan local. Ministerul învățămîntului 
a dotat instituțiile de învățămînt Su
perior din diferite centre universitare 
cu instalații moderne de multiplicare, 
creînd astfel posibilitatea realizării 
programului de editare. Conside
răm totuși că, în acest domeniu, mai 
este încă mult de făcut și sînt ne
cesare sprijinul efectiv al profesori
lor și inițiativa institutelor.

In continuare vorbitorul a spus : 
In procesul de perfecționare a învă
țămîntului s-:a introdus sistemul eli
gibil de desemnare a conducătorilor 
instituțiilor de învățămînt superior 
si facultăților ; au fost constituite 
senatele și consiliile profesorale, 
organe învestite cu largi atribuții de 
organizare și conducere colectivă a 
activității universitare. O deosebită 
importantă are faptul că studenții 
participă, alături de profesori, la ela
borarea măsurilor privind activitatea 
universitară și asigurarea condiții
lor de învățătură și de viată. Dreptul 
de reprezentare a studenților în con
siliile profesorale și în senatele uni
versitare constituie o formă demo
cratică de participare a studențimii 
la activitatea de învățămînt. Se con
stată că studenții, prin examinarea 
cu spirit de răspundere a unor pro
bleme importante ale învățămîntului, 
aduc o prețioasă contribuție la rezol
varea acestora. In ultimul timp au 
fost elaborate. în colaborare, de către 
Ministerul Invățămîntului și Consi
liul Uniunii Asociațiilor Studențești 
din România, documente necesare 
mai bunei organizări a vieții insti
tuțiilor de învățămînt superior : Re

varășul Ion Iliescu s-a referit la ne
cesitatea promovării unei poziții ideo
logice active în judecarea fenome
nelor artistice contemporane. Arta și 
literatura au fost dintotdeauna do
menii ale confruntării ideologice. în
cercarea de a crea bariere între pro
blemele artei și literaturii și viața 
ideologică, politică, de a desprinde 
ideile estetice de cele ideologice și 
politice nu poate să împingă d’ecît pe 
căi sterile creația de artă. Pe bună 
dreptate în conferință ău fost ex
primate unele critici, unele nemul
țumiri în legătură cu activitatea 
editorială, cu aspecte negative din 
presa literară, cu lipsurile cinemato
grafiei și televiziunii — mijloace de 
influențare de masă — cu un rol 
deosebit în frontul nostru ideologic.

Ne exprimăm speranța că aceste 
opinii ale reprezentanților studenți
mii noastre vor găsi ecoul necesar 
la factorii responsabili care conduc 
aceste domenii de activitate. Aș vrea 
în același timp să relev și răspunde
rea care revine organizațiilor noas
tre în asigurarea orientării publica
țiilor proprii, ca și în activitatea 
caselor de cultură, a cluburilor, asi
gurarea ținutei corespunzătoare a 
manifestărilor cultural-artistice.

In mod justificat s-au adresat cri
tici la adresa unor asemenea mani
festări care nu au o ținută intelec
tuală, fac rabat unor tendințe facile, 
de prost gust, încercării de a pro
mova „noul" cu orice preț

Organizațiile studențești au atribu
ții mari în domeniul activității spor
tive de masă, al turismului, în acti
vitatea de pregătire pentru apăra
rea patriei, în rezolvarea problemelor 
social-gospodărești.

Referindu-se la una dintre propu
nerile de bază supuse dezba
terilor conferinței și anume sim
plificarea formelor de organizare 
înlăturarea paralelismelor existente, 
crearea unui cadru unic de desfășu
rare a activității obștești a studen
ților, tovarășul Ion Iliescu a subli
niat caracterul Asociației ca formă 
specifică de organizare a activității 
Uniunii Tineretului Comunist în 
rîndul studenților, care ține seama 
de întreaga experiență a mișcării 
noastre studențești, asigurînd cadrul 
reprezentativ pentru întreaga noas
tră studențime, atît pe planul rela
țiilor interne, cît si al relațiilor in
ternaționale.

în noile condiții, la toate nivelele, 
Asociațiile studențești și organele 
lor vor însuma atribuțiile actuale 
ale organizațiilor U.T.C. și ale aso
ciațiilor. Prin acest specific al orga
nizației studențești se asigură conti
nuitatea activității politicii obștești 
a utecistului. care în mod automat

ȘedințaJ ■>

(Urmare din pag. I)
asemenea, o serie de propuneri pri
vind activitatea teoretică și aplicati
vă de pregătire a studenților pentru 
apărarea patriei.

Comisia pentru probleme de 
statut a aprobat integral principiile 
fundamentale care stau la baza pro
iectului de statut, caracterul, 
scopul și obiectivele Uniunii Aso
ciațiilor Studențești din Româ
nia. In cadrul intervențiilor s-a 
subliniat că definirea organizației 
studențimii ca parte integrantă a 
Uniunii Tineretului Comunist cores
punde întru totul caracterului unic 
al organizației revoluționare a tine
retului, hotărîrii studențimii de a 
continua să se integreze activ efortu
rilor de realizare a obiectivelor sta
bilite de partid pentru întreaga ge
nerație tînără din patria noastră. 
Totodată s-au formulat amendamen
te la proiectul de statut, propunîn- 
du-se ca, după dezbaterea sa de către 
studenți, statutul să fie aprobat de
finitiv la începutul următorului an 
universitar..

Tot în cursul după-amiezii au 
continuat dezbaterile asupra rapoar- 

gulamentul privind activitatea pro
fesională a studenților, Regulamen
tul de organizare și funcționare a 
căminelor studențești, Regulamentul 
de organizare și funcționare a can
tinelor studențești. Aplicarea și res
pectarea prevederilor acestora asi
gură — în mod cert — o mai bună 
desfășurare a activităților univer
sitare.

Referindu-se la dezbaterile din 
cadrul conferinței, ministrul învă
țămîntului a asigurat pe studenți că 
se va ține seama de sugestiile menite 
să ajute la îmbunătățirea procesului 
de învățămînt, printre care : micșo
rarea efectivului grupelor de învă
țătură, începînd cu noul an școlar, 
intensificarea dotării cu aparatură 
științifică necesară demonstrațiilor 
de curs, mai buna organizare a prac
ticii profesionale și pedagogice. La 
toate acestea — a spus vorbitorul — 
trebuie să se adauge o preocupare 
mai intensă din partea conducerii in
stituțiilor de învățămînt superior, 
activitatea mai fermă și perseveren
tă a cadrelor didactice și a asocia
țiilor studențești în a îndemna pe 
studenți la disciplină în muncă, la 
studiu sistematic și de calitate.

Subliniind necesitatea unei cît mai 
fructuoase colaborări între Ministe
rul Invățămîntului și instituțiile de 
învățămînt superior, vorbitorul a re
levat : Avem datoria să perfecționăm 
această colaborare, să manifestăm 
cea mai mare receptivitate față de 
propunerile și inițiativele U.A.S.R. și 
ale studenților, astfel îneît în acti
vitatea noastră comună să putem a- 
dopta măsuri a căror eficiență să se 
concretizeze în rezultatele mai bune 
la învățătură ale studenților, în com
portarea lor civică ireproșabilă, in 
atitudinea lor plină de răspundere 
fată de cerința primordială pusă de 
partidul și statul nostru, aceea de a 
deveni cadre cu înaltă calificare.

în vremea studenției devine membru 
al Asociației studențești, iar la ter
minarea studenției, cel care a fost 
membru al A.S.. și ca atare utecist. 
își continuă activitatea în organiza
ția U.T.C. Ia viitoarele locuri de 
muncă.

Pentru a înlătura unele îngrădiri 
pentru studenții care depășesc vîrsta 
de utecist, în statutul Asociațiilor 
studenților se prevede că nu este 
limită de vîrstă pentru membrii A.S. 
Se creează astfel cadrul pentru o 
participare activă, la toate acțiunile, 
a tuturor studenților.

Primul secretar al C.C. al U.T.C. 
s-a referit în continuare la impor
tanța continuării activității interna
ționale a U.A.S.R., care și-a format 
o platformă de prestigiu în mișc-'^ea 
internațională studențească. ‘

In încheierea cuvîntului său, ova- 
rășul Ion Iliescu a spus: Im' fața 
organizației noastre stau In viitor 
sarcini importante. Subliniez ne
cesitatea ca toți delegații _ la 
conferință, toate cadrele organiza
ției noastre, toate organizațiile stu
dențești să asigure aplicarea măsuri
lor stabilite de conferință. In legă
tură cu o serie de critici justificate 
adresate conducerii U.A.S.R.. este 
necesar ca noul consiliu, comitetul 
executiv, cadrele de conducere ale 
U.A.S.R. la toate nivelele să se afle 
mai activ în mijlocul studenților, să 
desfășoare o activitate vie în rîndul 
masei studențești. Să facem mai pu
ține ședințe, să asigurăm mai mult 
o prezență directă la acțiunile stu
denților, în așa fel îneît să cunoaș
tem mai bine și să dăm rezolvările 
necesare problemelor ridicate de stu
denți. Este necesar să se colaboreze 
mai mult cu Ministerul învățămîn
tului, pe adresa căruia s-au și făcuț 
numeroase sugestii, propuneri. In 
ceea ce-1 privește, C.C. al U.T.C. va 
ține seama la rîndul său de toate 
problemele ridicate în cadrul con
ferinței, se va strădui să se preocupe 
mai îndeaproape de problemele stu
dențești, să asigure sprijin și îndru
mare în activitatea Consiliului 
U.A.S.R. De asemenea, comitetele 
județene și municipale ale U.T.C. 
vor trebui să asigure o preocupare 
mai susținută, să asigure tot spriji
nul și îndrumarea necesară în acti
vitatea consiliilor pe centre univer
sitare.

Cu toții trebuie să manifestăm o 
preocupare continuă pentru ca, îm
bunătățind pe toate planurile activi
tatea politică de masă în rîndul stu
dențimii, să asigurăm unitatea strîn- 
să a întregului nostru tineret în ju
rul partidului, în jurul Comitetului 
său Central, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

de ieri
teior conferinței. Vorbitorii au fost 
unanimi în convingerea că forul su
prem al studențimii reprezintă un 
moment de însemnătate deosebită, 
înscris în șirul multiplelor dovezi 
de atașament profund față de poli
tica internă și internațională a parti
dului și statului nostru. Ei au ară
tat că trăsătura definitorie pentru ti
neretul universitar este patriotismul 
socialist, încrederea fără margini în 
conducătorul destinelor națiunii noas
tre, Partidul Comunist Român, ho
tărîrea de a se integra cu toate for
țele efortului general de desăvîrșire 
a socialismului.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
U.T.C.

După încheierea discuției generale 
la rapoartele prezentate, treeîndu-se 
la următorul punct al ordinii de zi, 
delegații au aprobat — cu amenda
mentele propuse — proiectul de sta
tut al Uniunii Asociațiilor Studen
țești din România.

Lucrările Conferinței continuă.
(Agerpres)

/
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I el eg ra me
Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Con

siliului de Miniștri, vă adresez viile mele felicitări și urările mele de de
plin succes. în înalta dumneavoastră misiune.

Cu înaltă considerațiune,

Prințul SUVANNA FUMA 
Prim-ministru al Regatului Laos

Excelentei Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia reînnoirii mandatului Excelenței Voastre ca președinte al 

Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, țin să vă tran
smit, Excelență, felicitările mele călduroase, precum și urări pentru conti
nuarea înaltei dv. misiuni, pusă în slujba poporului român.

PIERRE WERNER 
Președintele guvernului luxemburghez

SPORT viața internațională

FOTBAL
Presa greacă, după meciul de la Atena 

„Echipa României a lăsat 
foarte multe impresii bune"

dumirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste 

România in Regatul Afganistan
Prin Decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Pavel Silard a fost 
numit în calitate de ambasador 
extraordinai' și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Regatul Afganistan, cu reședința la 
Teheran.

(Agerpres)

vremea

Timpul probabil pentru 19, 20, 21 
aprilie : vreme ușor instabilă, cu cer 
schimbător. Averse locale de ploaie 
însoțite izolat de descărcări electrice, 
mai frecvente în nordul tării. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între zero grade și 10 
grade, iar maximele între 10 și 20 
de grade.

In București : vreme ușor instabilă, 
cu cer temporar noros, favorabil a- 
verselor de ploaie, însoțite de des
cărcări electrice. Vînt potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.

ATENA, 17 (prin Te
lex de la ALEXANDRU 
ClMPEANU). — Prin 
pagini întregi de repor
taje, prin numeroase 
comentarii ample, pre
sa de joi, din Atena, 
analizează minuțios 
cauzele a ceea ce aici e 
numit „Victoria fotba
lului românesc și eșe
cul echipei Greciei". E- 
chipei locale, în an
samblu, ca și fiecăruia 
dintre jucători, dar nu 
în ultimă instanță, an
trenorului Gheorghia- 
dis le sînt adresate a- 
mare reproșuri pentru 
a fi ratat „victoria po
tențială asupra națio
nalei României" și a fi 
„redus, practic, la 
zero" șansele participă
rii la finalele pentru 
cea de-a noua Cupă 
mondială la fotbal.

Comentatorii sînt u- 
nariimi în a aprecia su
perioritatea echipei 
noastre asupra aceleia 
a gazdelor și, după cum 
relevă „Ta Nea", „nu
mai norocul a făcut ca 
echipa greacă să scape 
cu atît".

„Triumful ne-a zîm- 
bit de două ori, dar 
i-am întors spatele" 
scrie „Vradini", adău
gind : „dulcele vis al 
victoriei a fost înșelă
tor. Zîmbetele unui nou

succes internațional 
(după victoria din me
ciul cu Portugalia) au 
înghețat pe buze și 
au devenit amare". 
„Neia politeia" conside
ră că „echipei grecești 
i-au lipsit entuziasmul 
și încrederea. Au lipsit, 

\de asemenea, colabora
rea, întrajutorarea în 
cadrul echipei".

Comentariile presei 
ateniene abundă în e- 
logii la adresa echipei 
naționale a României. 
„Condiția fizică, tehni
ca foarte bună', corecti
tudinea în acțiuni, cal
mul au fost caracteristi
cile musafirilor — scrie 
„Vradini". Omogenita
tea și cursivitatea lor în 
joc au fost surprinză
toare. Concentrarea lor 
asupra esenței jocului 
a fost exemplară. Ro
mânii au fost aproape 
întotdeauna acolo unde 
trebuiau să fie, mișcîn- 
du-se neîncetat. Lovi
turile lor erau bine gîn- 
dite și calculate. Este o 
echipă extraordinară l 
Dacă ar fi fost calmi in 
ultima fază, ar fi pu
tut marca încă un gol. 
Acesta a fost singurul 
lor punct slab". Arătînd 
că nici unul dintre ju
cători „nu a fost sub 
nivelul celuilalt", ziarul 
ține să evidențieze pe

„demonul Dumitrache, 
Ghergheli, metodicul 
Ionescu, Sătmăreanu și 
Dinu". în concepția zia
rului „Ta Nea", „româ
nii sînt o echipă minu
nată, cu calități a- 
proape infinite. Mu
safirii aveau .aproa
pe tot ce le trebuie: 
program de joc, viteză 
în acțiuni, simplitate, e- 
ficiență individuală și 
de grup. A fost o feri
cire că românii nu au 
urmărit cu ambiție o 
victorie și nu au bene
ficiat întotdeauna de 
greșelile noastre. In a- 
fară de aceasta — scrie 
ziarul — musafirii au 
pierdut ocazii unice de 
a marca și alte goluri". 
„Elefteros cosmos" scrie 
că „fotbaliștii români au 
jucat lejer, calm. Echi
pa României a lăsat 
foarte multe impresii 
bune". După părerea 
ziarului „Acropolis", 
„jucătorii români au 
fost aproape toți la fel 
de valoroși. Cu o sin
gură excepție, nu au 
pierdut ritmul și ini
țiativa în întreaga des
fășurare a jocului. Cu 
pase scurte, precise, cu 
un autocontrol perfect, 
cu mișcări studiate au 
impresionat pe specta
tori".

Cronica zilei
La București au avut loc lucrările 

celei de-a Xl-a sesiuni a Comisiei 
mixte pentru aplicarea convenției 
de pescuit în apele Dunării. Ac
tuala sesiune a examinat probleme 
legate 3e protejarea fondului pisci
col al fluviului, precum și cu pri
vire la promovarea metodelor noi 
în piscicultura.

★

întreprinderea de comerț exte
rior „Pannonia" din Budapesta a 
deschis joi, la Fabrica de confecții 
și tricotaje din București, o expo
ziție de mașini pentru industria 
confecțiilor. Sînt prezentate mașini 
de cusut nasturi, mașini de croit, 
de călcat, de bătut butoniere, de 
tivuit și altele.

Joi a părăsit Capitala un colec
tiv al Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra", care a fost invitat să 
participe la Festivalul internațio
nal de teatru de la Florența (Ras- 
segna intemazionale dei teatri sta
bili).

★

Ministerul Căilor Ferate a dispus 
înființarea, cu începere de la 1 
iunie 1969, a trenului rapid „Ștefan 
cel Mare, pe traseul București — 
Buzău — Mărășești — Bacău — Ro
man — Suceava. Rapidul va pleca 
din Capitală la ora 6,44 și va sosi 
la Suceava la ora 12,29, urmînd să 
plece din Suceava la ora 15,06 pen
tru a ajunge în stația București- 
Nord la ora 21,02.

(Agerpres)

teatre
« Filarmonica de stat „George Enescu" (la Ateneul 
Român) : Concert simfonic — 20. Dirijor : Mircea 
Basarab. Solist Helmuth Plattner.
o Opera Română : Povestirile lui Hoffmann — 19,30.
o Teatrul de Operetă : Voievodul țiganilor — 19,30. 
o Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala Comedia) : 
Idiotul — 19,30 ; (sala Studio) : O femeie cu bani — 
19,30.
o Teatrul de Comedie : Nlenic — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu) : Tandrețe și abjecție — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Călătorie cu 
scandal — 19,30 ; (sala Studio) : Fedra — 20.
e Teatrul Mic : lona — 20.
c Teatrul „Barbu Delavrancea" : Muștele — 20. 
o Teatrul Giuleștl : Ulise șl coincidențele — 19,30.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Carăglale" : Cloeîrlia — 
19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
Papuclada — 17 ; (sala din str. Academiei) : Tlgrișorul 
Petre — 17.
O Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala clin Calea 
Victoriei nr. 174) : Femei, femei, femei — 19,30.
O Ansamblul Artistic al Uniunii Generale a Sindicate
lor : Balada omului — 20.
q Circul de stat : Selecțiunl de primăvară — 19,30.

cinema
0 Virstele omului : REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, SALA PALATULUI — 19,30 (seria de 
bilete — 2775).
« Comedlanții : PATRIA — 11 ; 14 ; 17 ; 20.
« Pipele : MODERN — 9,30 : 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45, VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45.
O Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
A Noaptea e făcută pentru... a visa : FESTIVAL — 9 ;
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ț

ț
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Portugalia a jucat slab

În cîteva rînduri
LA MtiNCHEN AU ÎNCEPUT 

IERI ÎNTRECERILE CELEI DE-A 
30-A EDIȚII A CAMPIONATELOR 
MONDIALE DE TENIS DE MASA. 
In primele zile au loc întrecerile pe 
echipe pentru cupele „Corbillon" — 
feminin și „Swaythling" — masculin. 
Echipa feminină a României a în
trecut cu scorul de 3—0 echipa Ior
daniei.

După trei etape, în competiția ci- 
clistă internațională „Turul sud-ves- 
tului" (regiunea Bordeaux) conduce 
rutierul francez Paranteau, urmat la 
12” de compatriotul său Bernard. 
Primul dintre cicliștii români este 
Constantin Grigore, care ocupă locul 
5 la 26 secunde fată de lider. Tudor 
Vasile este ciasat pe locul 10 la 
2’08”.

In ultimele două etape ale cursei 
sportivii români s-au numărat prin
tre protagoniștii competiției.

în clasamentul general pe echipe 
formația României ocupă locul se
cund, la 40” de echipa Franței. Pe 
locul trei figurează Iugoslavia.

Etapa a 3-a Orthez—Pau (62 km) 
a revenit francezului Gaffajoli, cro
nometrat cu timpul de lh 25’41”. Tu
dor Vasile (România) a sosit pe locul 
patru, la 5” în urma învingătorului.

IN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE BOX DE LA SOFIA, la cat. 
semimijlocie. pugilistul român C. 
GHIȚA s-a clasat pe primul loc, 
învingîndu-1 în finală pe bulgarul 
Doicev. La cat. mijlocie, a terminat 
victorios un alt boxer român, 
T. IVAN. Acesta l-a întrecut în fi
nală pe bulgarul Metodiev.

SELECȚIONATA MASCULINĂ DE 
BASCHET A ROMÂNIEI, aflată în 
turneu în Israel, a învins cu scorul 
de 84—51 (40—30) formația Maccabi 
Haifa.

VOLEI. — în ziua a doua a com
petiției internaționale masculine 
„Cupa continentelor" s-au înregis
trat următoarele rezultate : Grupa A: 
Cehoslovacia — U.R.S.S. 3—0 (15—6, 
15—8, 15—11), Cuba — Chile 3—0 
(15—11, 15—13, . 15—7) ; Grupa B :
R. D. Germană — Mexic 3—0 (15—2, 
15—6, 15—4). Grupa C. : S.U.A.
— Venezuela 3—0 (15—1, 15—4, 
15—9) ; Brazilia — Tunisia 3—0 (15—3, 
15—1, 15—6).

Tîrgul internațional
de la Tokio

LISABONA 17. — Deși cu toate
vedetele prezente în formație, se
lecționata Portugaliei a suferit o 
neașteptată înfrîngere pe teren pro
priu cu scorul de 0—2 (0—2) în me
ciul disputat la Lisabona cu echipa 
Elveției în cadrul preliminariilor 
campionatului mondial de fotbal 
(grupa I europeană).

„In această partidă, portughezii au 
fost departe de forma care i-a con
sacrat, prestând un joc de slabă 
factură, scriu comentatorii agențiilor 
internaționale de presă. Eusebio și 
Torres au fost de nereeunoscut. în 
plus, apărarea a comis greșeli pe 
care elvețienii le-au speculat, în
scriind cele două goluri".

Din primele minute, gazdele au 
preluat inițiativa, creînd faze peri
culoase la poarta elvețienilor. In mi
nutul 20, la lin contraatac, Vuillemier 
a marcat primul gol al meciului.

După 15 minute, la un nou contra
atac, același Vuillemier a reluat în 
plasă o minge centrată de pe partea 
dreaptă a terenului.

Cea de-a doua repriză s-a desfă
șurat într-un ritm monoton, elve
țienii s-au apărat, reușind că menți
nă rezultatul. Presa elvețiană de 
specialitate apreciază rezultatul de 
la Lisabona ca unul dintre cele 
mai prestigioase din întreaga carieră 
a „unsprezecelui" Țării Cantoanelor, 
subliniind aportul decisiv al porta
rului Prosperi în obținerea lui. Ar
bitrul englez John Taylor a condus 
următoarele formații: Portugalia : 
Damas, Conceicao, Humberto, Co
elho, Jose Carlos. Hilario, Rolando, 
Peres, Simoes, Torres (Manuel Anto
nio) , Eusebio, J. Jacinto, Elveția : 
Prosperi, Michaud, Ramseier, Tachei-. 
la, Stierli, Kuhn, Signorelli, Oder- 
matt, Vuillemier, Kunzli, Quentin.

La 25 aprilie

11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,3» ; 
18 ; 20,30.
• Răutăciosul adolescent : FEROVIAR — 9—15,45 în 
continuare ; 18,15 ; 20,45, MELODIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 : 
16 ; 18,30 ; 20,45.
• Eclipsa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,39 : 16 ; 18.45 :
21.15.
« Tosca : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
• Recompensa : LUMINA — 9—16,30 in continuare; 
18,45 ; 20,45.
• Becket : DOINA — 11,30 ; 16 ; 19,30.
O Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
• Un bărbat și o femeie : UNION — 15,30 ; 18.
• Tata : UNION — 20,30.
C Totul pentru ris : TIMPURI NOI — 9—21 tn con
tinuare.
• Pe plajele lumii : EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• La Est de Eden : GRIV1ȚA — 10 ; 12.30 : 15,30 ; 18 ;
20.30. MIORIȚA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20.
o Aventurile iul Tom Sawyer ; Moartea lui Joe In
dianul : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 15,30 ; 19.
• Pianele mecanice : BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
• Fidelitate : BUZEȘTI — 20,30.
• Pașa ; DACIA — 8,45—16,45 în continuare ; 18,45 ; 
20,45, VOLGA — 9,30—15,30 în continuare ; 18 ; 20,30.
• Pentru încă puțini dolari : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
RAHOVA — 15,30 ; 18.
O Mesteacănul : RAHOVA — 20,30.
O Prințesa : UNIREA — 18 ; 20,30.
e Păgînii din Kummerow : UNIREA — 15,30.
O Rio Bravo : LIRA — 15,30 ; 19, VITAN — 15,30 ; 19. 
o Casa mamei noastre : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 
20.
• Pe tereu propriu : COTROCENI — 15,30.
• Montparnasse 19 : COTROCENI — 18 ; 20,30.
e Feldmareșala : CRlNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,30, PRO
GRESUL — 15,30 ; 18.
• Drama ciocîrliel : PROGRESUL — 20,30.
O Riscurile meseriei : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
e Rolls Royce-ui galben : VIITORUL — 15,30 ; 18, 
POPULAR — 15,30 ; 18.
« Țar și general': VIITORUL — 20,30.
e Drumuri : POPULAR — 20,30.
o Tată de familie : AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20.30, ARTA — 9,30—15,45 în continuare ; 16 ;
20.15.
• Un om pentru eternitate : MOȘILOR — 15.30 ; 18 ;
20.30.

B B B B S3 B B B
0 Expresul colonelului von Ryan : MUNCA — 16 • 18 
O Autorizație de căsătorie : MUNCA — 20.
e Vera Cruz : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Crimă în stil personal : TOMIS — 9—13 în con
tinuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Bună ziua, contesă : FLACĂRA — 15,30 ; 18.
• Nu uita... gara Lugovala : FLACĂRA — 20,30.
© .....Apoi s-a născut legenda" : FERENTARI — 15,30 ;
18 ; 20,15. ’
o Primăvara pe Oder ; PACEA — la ; 18 ; 20.

10,30 — tv pentru specialiști. Consultații pentru 
medici. Relațiile intre patologia generală șl patologia 
stomatologică (reluare). 11,00 — Pentru elevi. Consulta
ții la fizică (clasa a VIII-a). Tema : Noțiuni despre 
fenomenul fotoelectrlc (reluare). 11,30 — Limba rusă. 
Lecția 53 (reluare). 12,00 — Limba spaniolă. Lecția 55. 
12,30 — închiderea emisiunii de dimineață. 17,30 — 
Telex TV. 17,35 — Tribuna economică. 18,05 — Limba 
spaniolă — Lecția 55 (reluare). 18,35 — La porțile 
cunoașterii — emisiune pentru tineret. Transmisiune în 
direct de la „Tehnic-club- la care participă : prof. dr. 
Nic. Cajal, membru corespondent al Academiei, prof, 
dr. Emil Repciuc, conf. univ. dr. V. Săhăleanu. dr. S. 
Bălăceanu. Tema discuției : „Descifrarea secretelor 
vieții". 19,00 — Telejurnalul de seară. — Buietin me
teorologic. — Publicitate. 19,30 — Contrapunct, emi
siune muzicală. Din cuprins : * Artistul poporului Ion 
Chlrescu la 80 de ani de la naștere. Prezintă D. D. 
Botez, o Premiere pe scenele lirice românești : „Ste
jarul din Borzești" de Theodor Bratu la Opera de 
Stat din Iași. • Tribuna tinerilor interpreți — so
prana Elena Duma și basul Gheorghe Sara de la 
Opera de Stat din Timișoara. • Opinii : Participă 
Doru Popovici, Petre Coareanu și Hero Lupescu • 
Cronica muzicală. 20,00 — Film artistic : „Denunțătorul"
— coproducție franco-ltaliană cu Jean Paul Bel
mondo și Serge Reggiani. 21,40 — HeGector. 21,55 — 
Mult e dulce șl frumoasă — emisiune de limbă ro
mână de conf. dr. Sorin Stati. In cuprins . o Antologie. 
Fragment din „Capra eu trei iezi" de Ion Creangă 
în lectura lui Mihall Sadoveanu. « Limbajul criticii 
ultraprețloase de Mihai Georgescu. • Poșta emisiunii. 
Prezintă acad. Al. Giaur. 22,20 — Muzică de jazz. 22,40
— Telejurnalul de noapte. 22,50 — închiderea emisiunii.

Tragerea la sorți a libretelor 
de economii cu cîștiguri 

in materiale de construcție 
pentru trimestrul I 1969

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni face cunoscut că 
la data de 25 aprilie a. c. va 
avea loc la căminul cultural 
din satul Grădiștea, comuna 
Comana. județul Ilfov, trage
rea la sorți pentru primul 
trimestru al anului a libre
telor de economii cu cîști
guri în materiale de con
strucție. Cîștigurile în hani 
care vor fi acordate la a- 
ceastă tragere la sorți au va
lori individuale de 20 000 Iei, 
15 000 lei, 10 000 Ici și de 5 000 
lei.

în afara cîștigurilor în 
bani, titularii libretelor de e- 
conomii ieșite cîștigătoare la 
tragerile la sorți, care doresc 
să-și construiască locuințe 
prqprietate personală, își pot 
procura cu prioritate, princi
palele materiale necesare 
construirii acestora ca : ci
ment, cherestea, tablă, bina
le, carton asfaltat. Aceste ma
teriale pot fi procurate de la 
oricare depozit de cherestea 
și materiale de construcție 
(din sistemul Ministerului Co
merțului Interior sau Centro- 
coop-ului).

Este important de reținut 
că libretele de economii cu 
cîștiguri în materiale de con
strucție se emit de toate u- 
nitățile C.E.C. din mediul să
tesc și din orașele în care nu 
se construiesc locuințe pro
prietate personală cu spriji
nul statului, precum și de u- 
nitățile poștale din localități
le în care nu funcționează 
unități C.E.C.

0 COPRODUCȚIE FRRNCO-ITHLIMĂ

ECLIPSA
La cinematograful „Central (Urmare din pag. I)

Cu : Monica Vitti, Alain Delon, Francisco Rabal, Louis Seigner, Lilla 
Brignone. .

Scenariul : Michelangelo Antonioni, Tonino Guerra, F. Barțohni 
și A. Ottieri; regia — Michelangelo Antonioni; imaginea — Gianni 
di Venanzo ; muzica — Giovani Fusco

Filmul a fost distins cu Premiul special al juriului la Feștivalul de la 
Cannes 1962.

(

în această ordine de idei să ne 
amintim că, în marea lor majoritate, 
intelectualii de azi, activiștii de la 
toate nivelele, au plecat din sat. Sta
tistic vorbind, fiecare așezare rurală 
a dat în ultimele decenii zeci de în
vățători, profesori, medici, ingineri, 
oameni cu funcții de răspundere în 
toate domeniile vieții economice și 
sociale. Iată un nesecat rezervor de 
energii care se cer valorificate.

Marele detașament al specialiștilor 
și intelectualilor ridicați din lumea 
satului are datoria de onoare de a 
se situa în prima linie a luptei pen
tru înflorirea satului socialist. Isto
ria poporului nostru ne oferă nenu
mărate cazuri cînd intelectuali, oa
meni politici patrioți și-au onorat 
obîrșia prin npbile eforturi de ridi
care a satului lor. Și au tăcut-o din- 
tr-un cald sentiment de frăție cu ai 
lor, cu truditorii pămîntului, din de
votament și solidaritate.

Avem sute de mii de intelectuali 
și alte cadre care s-au ridicat din 
lumea satului. Cîți dintre ei pot fi. 
cu conștiința împăcată că și-au în
deplinit îndatoririle fată de această 
lume din care provin ? De bună sea
mă că îndatorirea principală care 
revine. în special tinerilor intelec
tuali. este aceea de a-și exercita pro
fesia acolo unde sînt trimiși în ca
drul efortului general de moderni
zare a satelor.

Dar poți ajuta satul natal și alt
fel decît printr-o muncă desfășurată

în permanență aici. Iată, acum 
se pune cu deosebită acuitate 
problema sistematizării rurale Se 
alcătuiesc comisii, se caută so
luții. Oricine înțelege cit de pre
țios poate fi în acest domeniu apor
tul inginerilor, constructorilor, arhi- 
tecților și altor specialiști ieșiți din 
rîndurile țărănimii, oameni care cu
nosc satul, mentalitatea oamenilor, 
posibilitățile lor de a recepta noul. 
Oamenii își zidesc case noi, durabile, 
pe măsura puterilor lor de azi. Une-

ririlor științei în agricultură, la ridi
carea satului, a țăranului Cunoscînd 
satul, împrejurimile, cele mai ascun
se coclauri pe care nu o dată l-au dus 
pașii copilăriei, știind că „Dealul 
Mare" stă tot golaș, poate sugera ini
țierea unor lucrări de plantare a 
viței de vie sau a pomilor fructiferi. 
Spre a feri satul de revărsarea unor 
rîuri poate propune lucrări de îndi
guiri sau asanări. O sugestie, o stă
ruință la organul de resort, un su
mar calcul al beneficiilor sînt în

SATUL NATAL
ori însă realizează o arhitectură hi
bridă, cu un colorit strident. Ingine
rul sau arhitectul va putea Indica so
luții tehnice moderne, arătînd totoda
tă că este bine să păstrăm și să dez
voltăm tradițiile arhitecturii popu
lare. în sate se inițiază construcția 
unui cămin cultural, a unei școli, a 
unui SDital sau a unei bucătării ; cît 
de prețios ar fi ajutorul pe care Direc
ția tehnică teritorială l-ar putea pri
mi din partea inginerului constructor 
băștinaș, venit printre ai săi !

Agronomul, inginerul constructor, 
profesorul, medicul pot marca înce
putul unor practici novatoare me
nite să contribuie la aplicarea cuce-

măsură să deschidă o perspectivă 
însufletitoare.

Cuvîntul celui „cu carte" are mai 
mare greutate, mai ales cînd oamenii, 
îl știu „de-al lor". Nu există locui
tor din comună care să nu se mîn- 
drească cu consăteanul care, prin 
studii, talent, hărnicie, a ajuns sa 
lucreze la minister, la universitate 
sau în fruntea unei întreprinderi. 
Sfatul, părerea lui au o puternică 
înrîurire.

Se descoperă ceva nou în cultura 
roșiilor, într-o unitate de producție 
din Banat sau din Moldova, peste 
hotare se aplică pe scară largă un 
sistem deosebit de valoros de creș-

La gura Sumidei, fluviu care 
după ce străbate capitala Ja
poniei se varsă în golful Tokio, 
pe locul tradițional „Harumi 
Pier", special amenajat pentru 
expoziții de amploare, s-a des
chis la 17 aprilie cea de-a opta 
ediție a Tîrgului international 
din Tokio. Intrat în rîndul ma
rilor manifestări comerciale și 
economice de acest fel din lu
me, tîrgul din Tokio se orga
nizează, începînd din 1955, la 
fiecare doi ani alternativ cu 
cel din Osaka. De această dată 
expun în nouă pavilioane peste 
2 300 de firme și întreprinderi 
de comerț exterior din țara 
gazdă’și din alte 21 de țări, în
tre care Austria, Bulgaria, 
Brazilia, Cehoslovacia, Repu
blica Democrată Germană, Re- . 
publica Federală a Germaniei, 
Elveția, Franța, Italia, Marea 
Britanie, Olanda, România, Sue
dia, S.U.A.

Această manifestare, 
sublinia în cuvîntul 
deschidere Ryokichi 
guvernatorul orașului 
președintele tîrgului, are meni
rea să-și aducă contribuția la 
promovarea înțelegerii între 
popoare prin extinderea con
tactelor comerciale și a schim
burilor de valori materiale.

așa cum 
său de 
Minobe, 

Tokio și

în circa patru mi! de standuri 
sînt expuse cele mai diferite 
mărfuri, între care ultimele 
realizări din domeniul electro
nicii, industriei optice, trans
porturilor și telecomunicațiilor. 
Atrag atenția în mod deosebit 
noile echipamente pentru ex
plorarea bogățiilor .oceanelor 
și mărilor, precum și părțile 
componente ale viitoarelor a- 
vioane cu reacție de transport 
cu mare capacitate. Se așteaptă 
ca numărul oamenilor de afa
ceri care vor vizita tîrgul pen
tru a se informa asupra mărfu
rilor expuse să depășească 
toate recordurile de pînă a- 
cum.

Țara noastră participă anul 
acesta cu un oficiu comercial. 
O serie de întreprinderi de co
merț exterior expun mostre de 
produse petroliere, chimice, 
mobilă, produse din lemn, co
voare, artizanat, diverse sor
timente de marmură și alte ma
teriale de construcție, produse 
alimentare, vinuri și altele. 
Imagini, fotografii șl panouri 
prezintă diverse aspecte ale vie
ții economice din România.

Tokio 17
FL. ȚUIU

Sesiunea Adunării de Stat 
a R. P. Ungare

BUDAPESTA 17. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, trans
mite : La 17 aprilie, în clădirea 
Parlamentului din Budapesta s-a 
deschis sesiunea Adunării de stat 
a R. P. Ungare. La lucrările se
siunii participă Jănos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Losonczi Păi, președintele Consi

liului Prezidențial, JenU Fock, 
președintele guvernului, șl alți 
conducători de partid și de stat.

La ordinea de zi a sesiunii fi
gurează aprobarea unor legi pri
vind dreptul de autor, protecția 
invențiilor și alte probleme cu
rente.

Lucrările sesiunii continuă.

Prin destindere si colaborare->

spre securitate in Europa
(Urmare din pag. I)

— Neîndoios, țările mici și mijlo
cii au aceleași drepturi și datorii ca 
toate celelalte. Tara noastră, de pil
dă. este neutră. Dar neutralitatea nu 
implică izolarea de marile probleme 
ale omenirii, lipsa de interes pentru 
ele, ci numai neamestecul în dife
rendele dintre alte state. Sîntem ab
solut fermi în voința noastră de a 
ne păstra independenta și suverani
tatea națională. Tarile mici au posi
bilitatea de a contribui la aplanarea 
diferendelor, de a facilita apropie
rea între popoare și state. Acum, 
întocmai ca și în trecut. Elveția își 
asumă această misiune, expresie a 
filozofiei noastre neschimbate despre 
relațiile internaționale.

Fiecare guvern trebuie să aibă li
bertatea de a decide asupra politicii 
sale generale. Este o axiomă pe care 
nimeni n-o poate contesta. As dori 
să remarc. în legătură cu aceasta, 
că ceea ce impresionează, la o ana
liză a politicii externe românești, 
este consecventa cu care guvernul 
dv. militează pentru afirmarea idei
lor de independentă și suveranitate 
a țărilor lumii.

— Cum apreciat! conferința Comi
tetului celor 18 state pentru dezar
mare ? Considerați că s-au realizat 
progrese substanțiale în negocierile 
de la Geneva ?

— Poporul nostru este foarte inte
resat în buna desfășurare a confe
rinței pentru dezarmare. în obține
rea unor rezultate concrete si nu 
numai în menținerea acestei proble
me pe ordinea de zi a diferitelor 
conferințe. De aceea guvernul elve
țian a prezentat anul trecut Comi
tetului celor 18 state un memoran
dum în legătură cu tratatul de ne- 
proliferare a armelor nucleare. Po
ziția noastră rămîne neschimbată. în

tere a animalelor, așa cum a văzut 
în reviste de specialitate sau într-o 
călătorie de studii. Ce satisfacție să 
fi contribuit Ia „aclimatizarea" nou
lui în satul natal !

Profesorul, medicul venit printre 
ai săi are un cuvînt de spus pri
vind munca cultural-educativă, pro
pagarea științei, cultivarea trăsătu
rilor morale proprii poporului nostru, 
combaterea superstițiilor, a unor mo
ravuri înapoiate.

Poate ar trebui să ne gîndim dacă 
nu ar fi mai bine ca, în repartiza
rea cadrelor de intelectuali la sate, 
să se ia în considerare ca un crite
riu esențial si locul de naștere al fie
căruia. S-ar asigura astfel legătura 
firească cu cei de acasă, o mai in
timă legătură sufletească, s-ar înlă
tura provizoratul, navetismul, lipsa 
de interes.

Poate unii vor considera că, față 
de marele efort pe care partidul și 
statul nostru îl fac pentru continua 
ridicare a satului socialist, aportul 
intelectualilor, al cadrelor plecate din 
sat ar fi ca o picătură în mare. Cred 
că ar însemna să subapreciem forța 
spiritului de răspundere civică, a 
patriotismului socialist.

Așadar să ne întoarcem mereu 
privirea spre locurile de baștină, să 
îndreptățim nădejdile, încrederea pă
rinților, a consătenilor, nu numai 
prin felul cum ne îndeplinim înda
toririle curente, ci prin îndeplinirea 
datoriei ce ne revine față de satul 
natal.

sensul că sîntem de acord cu prin
cipiul neproliferăr.ii,". dar considerăm 
indispensabil să se dea garanții ță
rilor care sînt pata să adere la tra
tat. Mă refer îndeosebi la garanții 
în ceea ce privește posibilitatea dez
voltării cercetărilor științifice, a in
dustriei nucleare destinate scopuri
lor pașnice. Cred că marile puteri 
nucleare au datoria de a da aseme
nea aarantii statelor care nu dispun 
de arma nucleară.

— Recent, evocînd liniile directoa
re ale politicii dv. de neutralitate, 
ati afirmat dorința de a lărgi cadrul 
relațiilor dintre Elveția si țările din 
răsăritul Europei. Puteti să dati a- 
cestei idei un contur mai precis ?

— Politica externă a tării noastre 
se bazează, după cum spuneam, pe 
principiul universalității. Așadar, 
vrem să întreținem relații bune cu 
toate țările. Si nu avem nici un 
motiv să aplicăm altă măsură în ra
porturile noastre cu statele din ră
săritul Europei. Am convingerea că 
pe planul cultural, ca si economic 
și științific, există largi posibilități 
de intensificare a schimburilor, în 
avantajul tuturor. Pentru a lua e- 
xemplul României, trebuie să subli
niez că poporul român ne-a dat ade
sea măsura bogatei sale culturi, a 
economiei sale, după cum cred că 
noi înșine avem ceva de oferit ce
lorlalte popoare.

— în această ordine de idei, ca 
valoare âtribuiti expoziției indus
triale pe care urmează s-o inaugu
rați la București 7

— In primul rînd. trebuie să spun 
că sînt foarte îneîntat să aflu că ea 
este una din cele mai importante 
de acest gen din cîte au avut loc 
în România în anii de după război. 
Vor fi prezente 140 de firme elve
țiene din cele mai însemnate. Ei, 
deși va avea un caracter economic, 
am considerat util să destinăm un 
spațiu, fie el chiar modest, aspecte
lor culturale, politice șl modului de 
viată elvețian, astfel incit să facem 
mai sesizabilă publicului românesc 
imaginea tării noastre. Pentru noi, 
expoziția aceasta este importantă si 
sper că si dv. o veți' considera ca 
atare.

— Care sînt. după părerea <îv.. 
domeniile în care Elveția si Româ
nia și-ar putea dezvolta mai mult 
cooperarea în viitor 7

— în privința cooperării nu există 
limite. Pentru a mă referi la secto
rul economiei, sîntem gata să inten
sificăm exporturile noastre de ma
șini, de produse ale industriei chi
mice. Pe de altă parte, socotim că 
putem importa din tara dv. deopo
trivă produse industriale ca și agri
cole. In acest scop, expoziția noas
tră va constitui un bun prilej de a 
ne situa pe terenul unui acord reci
proc avantajos. In ultimii ani. schim
burile comerciale dintre țările noas
tre au crescut in mod constant. Sînt 
motive să sperăm într-o evoluția 
ascendentă si pe planul culturii, al 
tehnicii și al științei.

Geneva



viața internațională
: ?.r a.;:: - ■ - - — -? - ■■ - ~ - 3 — - -- - :

în Comitetul „celor 18" de la Geneva Activitate diplomatică
OPINII ÎN FAVOAREA in jurul problemei

„Sprijinim inițiativa
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PE' CALEA DEZARMĂRII
GENEVA 17. — Corespondentul -A- 

gerpres Horia Liman transmite : 
Ședința de joi a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare a fost 
prezidată de șeful delegației româ
ne. Nicolae Ecobescu.

Delegatul britanic. Fred Mulley, 
a relevat în cuvîntarea sa că ar 
trebui să se acorde prioritate în
cheierii unui tratat de interzicere 
a exploziilor nucleare în toate me
diile. Vorbitorul s-a ocupat apoi de 
problemele exploziilor nucleare în 
scopuri pașnice, pronunțîndu-se pen
tru principiul exercitării controlului 
de către A.I.E.A. atît în ceea ce pri
vește statele nucleare, cît și statele 
nenucleare. El a declarat că proiec
tul pentru demilitarizarea fundului 
mărilor și oceanelor prezintă unele 
neclarități, dar că, în general, are 
un caracter practic. Fred Mulley a 
sprijinit, de asemenea, ideea inter
zicerii fixării pe fundul mărilor si 
oceanelor a armelor nucleare și a 
altor arme de distrugere în masă, 
pronuntîndu-se totodată. în favoa
rea unui acord cu privire la in
terzicerea armelor chimice si bac
teriologice.

In intervenția sa. șeful delegației 
indiene, M. A. Husain, a amintit că 
Adunarea Generală a O.N.U. a dat 
prioritate problemei dezarmării nu
cleare și a subliniat că progresele 
înregistrate în cadrul conferinței 
sînt minime. Dificultatea fundamen
tală. a spus el. constă în lipsa do
rinței marilor puteri nucleare de 
a întreprinde pași în acest sens. 
El a insistat asupra necesității ca 
actualul comitet să-și concentreze 
atenția asupra sarcinii principale : 
dezarmarea generală si totală 
control internațional, problemă 
nu a mai fost discutată din 
Delegatul indian a propus ca 
iectul acordului de dezarmare ge
nerală si totală să fie reluat în 
discuție, apreciind că nici o mă
sură colaterală nu poate avea va
loare reală dacă nu face parte in
tegrantă din procesul general 
dezarmare. Remarcînd că nici o- 
dată în istoria omenirii nu s-au

acumulat stocuri atît de mari de 
arme, el a atras atentia asupra 
responsabilității care incumbă tutu
ror statelor fată de o asemenea si
tuație alarmantă.

Vorbitorul a afirmat apoi că 
tratatul de neproliferare a armelor 
nucleare nu are calitatea de a con
trola creșterea cursei înarmărilor în 
țările nucleare și că aplicarea lui 
nu constituie o garanție împotriva 
pericolului nuclear. După părerea 
delegatului indian, un element fa
vorabil l-ar constitui limitarea pro
ducției de materiale fisionabile și 
încheierea unui acord cu privire la 
interzicerea exploziilor nucleare sub
terane. De asemenea, vorbitorul a 
insistat asupra importantei pe care 
ar avea-o încheierea unui acord cu 
privire la interzicerea folosirii ar
melor nucleare.

Delegatul canadian. George Igna
tieff, s-a ocupat .îndeosebi, de pro
blema interzicerii experiențelor nu
cleare subterane. Vorbitorul a fă
cut o serie de propuneri în legă
tură cu dificultățile de a realiza 
un schimb de date științifice asu
pra mijloacelor de detectare 
ploziilor nucleare subterane, 
pentru crearea unui sistem 
national care să acumuleze 
date.

NEW YORK 17 (Agerpres). — Joi 
după-amiază a avut loc o nouă re
uniune a reprezentanților la O.N.U. 
ai Marii Britanii, Franței, S.U.A. și 
U.R.S.S. consacrată examinării si
tuației din Orientul Apropiat. în- 
tîlnirea cvadripartită s-a desfășurat 
la sediul reprezentantului Statelor 
Unite.
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CERERE A R.D. GERMANE 
PENTRU PRIMIREA IN

NEW YORK 17. — Luînd cuvîntul 
în fața corespondenților de presă a- 
creditați pe lîngă Organizația Nați
unilor Unite, regele Iordaniei, Husse
in, și-a exprimat miercuri speranța 
că întîlnirile consultative ale re
prezentanților la O.N.U. ai Uniunii 
Sovietice, Franței, Marii Britanii și 
S.U.A., consacrate problemei Orien
tului Apropiat, vor marca un progres 
în aplicarea rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967. 
Hussein a subliniat că „îndeplinirea 
rezoluției Consiliului de Securitate 
constituie principala condiție în re
stabilirea unei păci trainice în Orien
tul Apropiat". El a arătat că Iordania 
este gata să colaboreze la succesul 
misiunii lui Gunnar Jarring, repre
zentantul special al secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant. Referin- 
du-se la propunerea israeliană pri
vind „convorbiri directe" între Israel 
și țările arabe, regele Hussein a de
clarat că baze pentru asemenea con
vorbiri nu vor putea fi create atîta 
timp cît partea israeliană nu va re
cunoaște rezoluția Consiliului de 
Securitate.

Cu prilejul comemorării unor victime ale nazismului, în parcul Romberg din 
orașul Dortmund (R. F. a Germaniei) a avut loc o demonstrație la care au 
participat 8 000 de oameni pentru interzicerea Partidului national-demo

crat, de tendință neonazistă
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Plenara O. O.
all P. C- din Cehoslovacia
G. HUSAK A FOST ALES PRIM-SECRETAR

COMITETUL CELOR 18

A 13-a ședință 
a conferinței 

în problema vietnameză

BERLIN 17 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al R. D. Ger
mane, Otto Winzer, a adresat co
președinților Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare de la Ge
neva scrisori în care cere oficial 
primirea Republicii Democrate Ger
mane în calitate de membru al a- 
cestui comitet. „Ca membru al co
mitetului, se arată în scrisorile lui 
Otto Winzer, R. D. Germană ar 
putea servi mai eficient cauza de
zarmării. De aceea este în interesul 
unei activități încununate de succes 
a acestui comitet ca Republica De
mocrată Germană să devină membru 
cu drepturi egale".

BEIRUT 17. — Rachid Karami, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
Libanului, a declarat miercuri seara 
la sfîrșitul unei ședințe a Consiliului 
de Miniștri, prezidată de șeful statului 
Charles Helou că „guvernul libanez 
a pregătit răspunsul care va fi trans
mis lui Gunnar Jarring, trimisul spe
cial al secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat". Întrebat asupra 
conținutului acestui răspuns, primul 
ministru al Libanului a precizat că 
acesta se bazează pe principiile apă
rării securității frontierelor libaneze, pe 
acordul Libanului la convenția de ar
mistițiu și sprijinirea tuturor hotărîrilor 
pe care le vor lua statele arabe direct 
interesate în soluționarea crizei din 
această regiune.

PRAGA. — Corespondentul A- 
gerpres, E. Ionescu, transmite : Joi 
după-amiază, la Palatul Hradcany 
din Praga a avut loc plenara Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia care a dis
cutat probleme organizatorice ac
tuale. Tovarășul Alexander Dubcek 
a cerut plenarei să fie eliberat din 
funcția de prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia. Cererea a 
fost satisfăcută.

La propunerea Iul A. Dubcek, 
plenara a ales în funcția de prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia pe tovarășul Gustav Hu- 
sak, care pînă în prezent a înde
plinit funcția de prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Slovacia.

Lucrările plenarei Comitetului 
Central al P.C. din Cehoslovacia 
continuă.

agențiile de presă

convocării unei conferințe 
a tutor țărilor europene4'
O declarație a secretarului de stat ad-interim 
pentru afacerile externe al R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 17 (Agerpres). — La 

ședința Comitetului pentru afaceri
le externe și relațiile internaționale 
al Vecei Federale a Slcupștinei 
Federale, Mișo Pavicevici, secretar 
de stat ad-interim pentru afacerile 
externe, a declarat că Iugoslavia 
s-a străduit consecvent să promo
veze diferite aspecte ale colaborării 
bilaterale cu toate țările europene 
pe baza principiilor deplinei egali
tăți, respectării independenței, su
veranității, integrității teritoriale și 
neamestecului în treburile interne 
ale altor țări. Aceasta a fost și 
rămîne pentru Iugoslavia singura 
bază posibilă a relațiilor de prie
tenie și a colaborării între state.

Relevînd că divizarea continen
tului european nu este o bază pe 
care să se poată asigura pacea po
poarelor europene, vorbitorul a 
spus : Securitatea europeană poate 
fi făurită prin destinderea încor
dării, întărirea încrederii și promo
varea constantă a relațiilor și co
laborării între țările europene, în 
condițiile respectării dreptului fie
cărui popor la dezvoltare liberă și 
nestingherită. După ce a subliniat 
că dezvoltarea favorabilă înregis
trată în ultimii ani în relațiile din
tre statele europene, pe plan eco
nomic, cultural, politic, a contribuit 
la crearea de condiții pentru înlă
turarea treptată a divizării conti
nentului, Mișo Pavicevici a spus : 
Tot mai mult s-a afirmat poziția că 
soluțiile pentru problemele deschi-

transmit

REAFIRMĂRI

CELOR PATRU

La cea de-a treisprezecea 
ședința a conferinței cvadri- 
partite pentru Vietnam, ținută 
ieri, nu s-au înregistrat ele
mente noi, A continuat con
fruntarea punctelor de ve
dere, la fel ca și în ședințele 
precedente.

în intervenția sa, șeful dele
gației Frontului Național de 
Eliberare, Tran Buu Kiem, a 
insistat din nou asupra necesi
tății formării unui cabinet de 
pace la Saigon. „Formarea u- 
nui asemenea cabinet ar con
stitui un pas înainte pe calea 
spre pace în Vietnamul de sud" 
— a declarat Kiem, precizînd 
că respectivul cabinet va tre
bui să discute cu F.N.E. moda
litățile unei reglementări paș
nice a conflictului. După aceea, 
a adăugat reprezentantul 
F.N.E., pentru a se putea in
staura o administrație durabilă, 
va trebui să se formeze un 
guvern de coaliție națională și 
democratică, din care să facă 
parte toate forțele care au con
tribuit la eliberarea națională. 
Kiem a subliniat din nou că 
problema crucială pentru regle
mentarea problemei vietname
ze este retragerea totală și ne
condiționată a tuturor trupelor 
S.U.A. și ale sateliților lor. Re
prezentantul F.N.E. a făcut răs
punzătoare Statele Unite și . ad
ministrația saigoneză pentru im
pasul conferinței de la Paris.

Xuan Thuy, șeful delegației 
R. D. Vietnam, a invitat admi
nistrația americană să facă cu
noscut public neîntîrziat „planul 
său de pace" în legătură cu 
care ea caută să acrediteze 
ideea că l-ar fi elaborat. El a 
respins așa-zisele „măsuri de 
reciprocitate", calificîndu-le ca 
nerezonabile. Vorbitorul a adău
gat că a accepta această idee 
înseamnă a se pune pe același 
picior războiul nejust de agre
siune american și rezistența po
porului vietnamez pentru sal
varea națională. Xuan Thuy a 
reafirmat poziția guvernului 
R.D. Vietnam pentru soluționa
rea echitabilă a problemei viet
nameze.

Reprezentantul S.U.A., Cabot 
Lodge, și cel al regimului de la 
Saigon, Lam, au prezentat „ar
gumente", inspirate din pozi
țiile lor deja cunoscute, care, 
după cum se știe, nu vizează 
fondul politic al problemei sud- 
vietnameze.

Următoarea ședință a fost fi
xată pentru joi, 24 aprilie.

In fotografie : locuitori din Vietnamul de sud într-un lagăr de concentrare 
al forțelor americano-saigoneze

Al. GHEORGHIU

în relațiile financiare dintre 
țările capitaliste au intervenit 
noi elemente de tensiune. 
„Sistemul monetar interocci- 
dental seamănă cu un vulcan, 
ale cărui perioade de calm în
șelător alternează cu erupții 
violente" — se exprima plastic 
ziarul „Die Welt". Criza mo
netară a răbufnit din nou. de 
data aceasta nu atît sub forma 
spectaculoasă a „febrei auru
lui". a panicii de la burse, cît 
a frămîntărilor de pe piețele 
creditelor si capitalurilor. între 
băncile centrale de pe cele 
două maluri ale Atlanticului 
s-a declanșat un adevărat 
„război al taxelor de scont". 
Cercurile oficiale din Wall- 
Street au anunțat. în urmă cu 
cîteva zile, că Băncile federale 
ale S.U.A. au majorat taxa de 
scont de la 5,5 la 6 la sută, 
cel mai înalt nivel atins în 
această tară după criza din 
1929. în general, o asemenea 
măsură tinde să contribuie la 
echilibrarea balanței de plăti 
externe, să stăvilească procesele 
inflaționiste din interiorul tă
rii. Practic însă ea atrage 
după sine un „cortegiu de 
consecințe". în cadrul compli
catului mecanism bancar, spo
rirea taxei de scont înseamnă 
creșterea procentului reținut 
de băncile naționale din cuan
tumul sumelor date băncilor 
sau persoanelor particulare 
care vin să-și „sconteze" 
asa-numitele „hîrtii de 
loare". adică să obțină 
tarea 
unor 
scurt, 
rește.
este creșterea corespunzătoare 
a dobînzilor. adică scumpirea 
creditelor, a împrumuturilor 
acordate de bănci. Pe fundalul

mai larg al economiei, majo
rarea taxei de scont frîneâză 
procesul de investiții și cum
părările pe credit. Posesorii de 
capital-marfă vor prefera să-1 
transforme în capital bănesc 
pentru a-1 fructifica sub forma 
creditului. în acest mod se 
vor accelera vînzările de 
mărfuri, atît pe piața internă, 
cît si în exterior. Dobînda ri-

de scont frîneâză

va- 
achi- 

înainte de scadentă a 
împrumuturi pe termen 
acordate la terti. Fi- 
efectul imediat vizibil

Dezbaterea asupra tulbu- 
rărîlOI care au avut ^°c sâptămîna 
trecută în localitatea Battipaglia, sol
date cu doi morți și peste 200 de ră
niți^ a luat sfîrș' 
tul italian. Timp

a luat _ sfîrșit în Parlamen- 
j de două zile, 

guvernul a fost pus în situația de a 
se apăra împotriva unui puternic atac 
al opoziției în legătură cu situația 
economică precară a unor regiuni, care 
se află la originea grevelor și demon
strațiilor, și cu violența represiunilor 
poliției. Criticile la adresa guvernului 
au provenit și din partea unor depu- 
tați ai partidelor coaliției de centru- 
stînga. Dezbaterea s-a încheiat fără a 
se pune la vot vreo moțiune.

Feroviarii din întreaga 
Japonie, 5°feru de autobuze și 
taximetre din Tokio și regiunile înve
cinate au declarat joi o grevă generală 
de trei ore, care a afectat aproape toate 
transporturile publice și particulare din 
capitală și din celelalte prefecturi. La 
grevă au luat parte peste trei mili
oane de angajați.

La Moscova a sosit într-o 
vizită prietenească de Iucru 
Otto Winzer, ministrul afacerilor ex
terne al R. D. Germane, anunță a- 
genția TASS.

în ciuda faptului că se emisese o de
cizie de închidere a filialei sale din 
Irak.

Împăratul Japoniei Hiro
hito l-a primit pe I. Pa- 
lețkis, președintele Sovietului Națio
nalităților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care face o vizită la Tokio, 
la invitația președinților celor două 
camere ale Parlamentului japonez. An
terior I. Palețkis a avut întrevederi 
cu premierul Eisaku Sato și cu mi
nistrul de externe Kiichi Aichi.

0 nouă reuniune a Con
siliului permanent al Uniu
nii Europei Occidentale, 
organism consultativ care grupează 
cele 6 țări membre ale Pieței comune 
și Marea Britanie, a avut loc la Lon
dra, fără participarea reprezentantului 
Franței.

0 amplă emisiune dedi
cată muzicii românești • 
fost transmisă de postul de radio Aus
tria 1. Au fost transmise piese româ
nești de George Enescu, Paul Con- 
stantinescu etc.

Ministrul afacerilor ex
terne al Cuatemalei, dr- Emi- 
lio Arenales Catalan, președintele celei 
de-a 23-a sesiuni a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite, a în
cetat joi din viață.

în capitala irakiană se 
desfășoară un proces în care 
au compărut fostul prim-ministru, Ta- 
her Yehia, și patru membri ai cabine
tului său, sub acuzația de corupție, 
în rechizitoriul procurorului se men
ționează că, datorită relațiilor pe care 
le avea cu inculpații, o societate ame
ricană și-a putut continua activitatea,

Președintele Consiliului 
de Miiiișiri al R. D. Germane, 
Willi Stoph, l-a primit pe Frigyes 
Puja, ministru ad-interim al afacerilor 
externe al R. P. Ungare, cu care a 
avut o convorbire, transmite agenția 
A.D.N. F. Puja se află într-o vizită 
în Republica Democrată Germană la 
invitația. ministrului de externe al 
R.D.G.

se pot fi găsite numai într-o atmos
feră de destindere a încordării și 
îmbunătățire generală a relațiilor. 
Securitatea trainică nu poate fi con
cepută ca un sistem care nu res
pectă interesele și nu cuprinde obli
gațiile tuturor țărilor europene. 
Securitatea Europei nu poate fi fău
rită numai pe o bază îngustă, a 
înțelegerii între grupările militare, 
respectiv a coexistenței lor, ci pe 
coexistența universală și colabo
rarea egală în drepturi a statelor 
europene independente și suverane.

Ca și pînă acum, a spus Pavice
vici, sprijinim orice acțiune care are 
drept scop destinderea încordării, 
promovarea colaborării și soluțio
narea problemelor în suspensie. 
Rieferindu-se la apelul de la Buda- 
pfesta al țărilor membre ale Trata
tului de la Varșovia, M. Pavicevici 
a subliniat că ideile și pozițiile a- 
cestui document privind rezolvarea 
problemelor pe calea tratativelor, 
abținerea de la acțiuni care ar pu
tea otrăvi climatul dintre state, în
temeierea securității pe interesele 
tuturor statelor europene, inviola
bilitatea frontierelor, acțiunile îm
potriva cursei înarmărilor și îm
potriva împărțirii lumii în blocuri 
corespund năzuinței o*r generale de 
consolidare a păcii și securității în 
Europa. Respectarea consecventă a 
acestor poziții și aplicarea lor în 
viață ar constitui o contribuție 
excepțională la reducerea încordă
rii. De aceea, apreciem drept pozi
tive și sprijinim ideile și propune
rile cuprinse în apelul de la Buda
pesta, sprijinim inițiativa de con 
vocare a unei conferințe-^ tuturor 
țărilor europene cu privire la secu 
ritatea Europei.

Pentru continua îmbunătățire 
situației complexe din Europa i 
înlăturarea dificultăților existent, 
a declarat în continuare vorbitoru 
sînt necesare eforturile tuturor țe 
rilor europene spre depășirea cat 
zelor neîncrederii și nesiguranț 
și pentru promovarea relațiilor 
colaborării. Acordăm importanță 
sprijinim apelul adresat zilele i 
cestea de Consiliul de Stat și Coi 
siliul de Miniștri ale Republicii Si 
cialiste România ca toate statele i 
se abțină de la acte de forță și c 
demonstrații de forță și în gt 
neral de la orice acțiune care ; 
înrăutăți atmosfera din Europ 
Fără îndoială, din asemenea a< 
țiuni fac parte și manevrele mii 
tare care au loc tot mai frecvent 
diferite părți ale Eur- i și sî 
folosite ca un element^ie presiu. 
politico-militare. Abținerea de 
acestea ar fi o contribuție la destit 
derea încordării și crearea încr- 
derii între statele europene.

în încheiere, Mișo Pavicevici s 
referit la colaborarea Iugoslavi 
cu țările Europei pe plan polit 
economic, cultural și altele.

ticipează ziarul francez „Com
bat". în acest sens este eloc
ventă declarația președintelui 
Băncii federale vest-germane, 
Karl Blessing : „Trebuie să ne 
obișnuim să trăim cu taxe de 
scont ridicate — acesta este 
prețul plătit pentru inflația a- 
mericană". De altfel, actualul 
lanț al creșterilor taxelor de 
scont se desfășoară la numai

Lupta pentru privilegii
în cursa monetară

interoccidentală
dicată va opri scurgerea de 
capital peste graniță și tot
odată va atrage 
străinătate.

Dat fiind rolul 
în structurile 
lumii occidentale, este 
cabilă reverberația succesivă a 
măsurii bancherilor din Wall 
Street. Așa cum era. de aștep
tat. spre a contracara conse
cințele negative în zilele care au 
urmat, hotărîri 
nunțat băncile 
Elveția. Olanda. 
vertiginoasă în 
gajat țările occidentale pentru 
a lupta împotriva inflației și 
a încerca cu disperare să 
«fixeze» capitalurile nu este pe 
punctul să se termine" — an-

capitaluri din
Statelor Unite 
monetare ale 

expli-

similare au a- 
centrale din 

Belgia... „Cursa 
care s-au an-

cîteva săptămîni după ce băn
cile din Anglia, Canada, Suedia 
au procedat în același sens.

în aceste condiții, efectele 
mecanice ale respectivei măsuri 
luate de țările amintite se 
vor anihila reciproc într-o 
măsură apreciabilă. Și poate de 
aceea guvernatorii băncilor cen
trale ale principalelor puteri fi
nanciare occidentale, întruniți 
zilele trecute la Basel, nu au 
reușit să ajungă la o concluzie 
practică în fata problemelor ge
nerate de lanțul majorărilor 
de scont, care vor continua să 
facă obiectul viitoarelor întîl- 
niri. „Această «avalanșă» a ta
xelor de scont — scrie ziarul 
francez „La Nation" — nu poate 
să influențeze decît cu totul de-

favorabil stabilitatea și așa foar
te relativă a sistemului monetar 
interoccidental". Dună cum re
marcă observatorii de pre
să, virtualul spor al flu
xurilor capitalurilor către piața 
americană nu va putea influența 
substanțial deficitul cronic al 
balanței de plăti a S.U.A., 
după cum nici fenomenele in
flaționiste nu vor putea fi 
decît cel mult atenuate. Ade
văratele cauze ale inflației sînt 
legate nu atît de politica cre
ditului. cît de uriașele chel
tuieli cu caracter neproductiv 
ale guvernului și. în primul 
rînd. de cheltuielile militare, 
împovărate de războiul din Viet
nam, de întreținerea celor 
peste 3 000 de baze din străină
tate. de cursa înarmării.

„Criza de încredere" în do
lar. determinată de deprecierea 
sa pe plan intern, ca urmare 
a inflației, și pe plan extern, 
din cauza dezechilibrului ba
lanței de plăti americane, va 
continua să se manifeste cu a- 
ceeași acuitate. Implicit, în
tregul eșafodaj al relațiilor 
monetare interoccidentale va 
rămîne la fel de fragil, întru- 
cît dolarul reprezintă, după 
cum se știe, moneda de bază 
a sistemului actual „etalonul 
aur și devize". Necesitatea 
găsirii unor soluții de durată 
crizei monetare reapare la fel 
de stringentă. Washingtonul 
înțelege să lupte pentru a- 
părarea privilegiilor dolarului, 
încercînd să evite orice mă
sură de natură să 
ipostazei acestuia de 
cheie. Dincoace de 
vocile răsună diferit, 
sibilitătile aducerii la
sînt departe de a se 
vede.

Convorbiri iugoslavo-su- 
danOZO* Edvard Kardeli, membru 
al Consiliului Federației al R.S.F. Iu
goslavia, l-a primit pe Khider Hamad, 
membru al Consiliului Suprem al Su
danului, trimis personal al președin
telui Sudanului. Cu acest prilej, rela
tează agenția Taniug, a fost făcut un 
schimb de păreri cu privire la situația 
internațională și la relațiile bilaterale 
dintre Iugoslavia și Sudan.

Președintele Consiliului 
da Minișiri al U.R.S.S., Alexci 
Kosîghin, l-a primit joi pe Ludwig 
Weiss, ministrul comunicațiilor din 
Austria. A avut loc o convorbire în 
legătură cu colaborarea sovieto-aus- 
triacă în diferite domenii și cu posi
bilitățile lărgirii ei în viitor.

Vernisajul expoziției de 
ariă românească contem
porană a avut 1°° Muzeul din 
Tel Aviv. La festivitatea de deschi
dere au participat Moșe Carmel, mi
nistrul transporturilor, I. Rabinovici, 
primarul orașului, pictorul Reuven Ru
bin, președintele Asociației de prie
tenie Israel-România, oameni de cul
tură și artă, ziariști și un numeros pu
blic.

Lucrările Comisiei
O.ftLU. pentru Europt
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DELEGAȚIA DE ZIARIȘTI 
ROMÂNI PRIMITĂ

DE VICEPRIM-MSNISTRUL 
Șl MINISTRU DE EXTERNE 

AL R.D. VIETNAM
HANOI 17 (Agerpres). — Nguyen 

Duy Trinh, viceprim-ministru și 
ministrul afacerilor externe al R. D. 
Vietnam, a primit delegația de zia
riști români, condusă de directorul 
general al Agenției Române de Pre
să „Agerpres", Andrei Vela, care se 
află în vizită în R. D. Vietnam. La 
întrevedere, care a decurs într-o at
mosferă cordială, a luat parte Con
stantin Băbeanu, ambasadorul . Ro
mâniei la Hanoi.

în cursul șederii în R. D. Vietnam, 
delegația de ziariști români a avut 
convorbiri cu conducerile Uniunii 
Ziariștilor și Comitetului pentru re
lațiile culturale cu străinătatea și a 
vizitat unități economice și agricole, 
precum și obiective social-culturale 
din Hanoi, I-Iaifong și provinciile 
Thanh Hoa și Quang Ninh.

GENEVA 17. — Coresponde; 
tul Agerpres transmite: Luîi 
cuvîntul în ședința grupului i ■■■' 
lucru pentru industria chimi . 
din cadrul Comisiei Economi 
O.N.U. pentru Europa, delegat l 
român Radu Negru a relevat n; 
cesitatea îmbunătățirii programi 
lui acestui organism. El a propt 
lărgirea preocupărilor pentru 
cooperarea economică și tehnii 
prin abordarea unor teme ref< 
ritoare la : metodele și forme 
de cooperare în domeniul pr< 
ducției, posibilitățile de cooperai 
în realizarea preocupărilor indu: 
triale, productivitatea muncii i 
industria chimică etc. Vorbitori ! 
a sugerat ca grupul de lucru s 
se ocupe și de schimbul de ir • 
formații asupra noilor tehnologi 
ajutorul științific mutual prin e 
cordarea de burse, specializare 
cadrelor și metodele de organ! 
zare a cercetărilor.

în legătură cu problemele dez 
voltării turismului, delegatul re- 
mân A. 
rolul pe 
juca în 
existente, 
cooperare 
menea cooperare 
ajutor și pentru dezvoltarea turis 
mului în țările care s-au angaja 
mai recent în acest domenii. 
Vorbitorul a insistat asupr; 
importanței creării de facilitat 
tarifare pentru cursele aeriene îi 
vederea dezvoltării traficului tu. 
ristic. De asemenea, el a aprecia 
că Programul Națiunilor Uniți 
pentru Dezvoltare ar putea a- 
corda asistență tehnică necesari 
dezvoltării diferitelor sectoare ale 
turismului.

Niculescu a sublinis 
care Comisia îl poat 
eliminarea restricțiile 
printr-o mai strîns 

a țărilor membre. O ase 
ar constitui ui
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